




J











i





Fin

ri'

i



RUNAMO
OG

RUNER N E
EN COMMITTEEBERETNING TIL DET KONGELIGE DANSRE

VIDENSKABERS SELSKAB

.

SAMT

TRENDE AFHANDLINGER
angaa£i\d£ bune-literaturen, ruxamo og forskjellige særegne

(tildeels nylig opdagede) oldtidsminder

VED

FIM MAGNCSEN.^

7^
Mbd 14 Tavlga.

SÆRSKILT AFTRYK AF DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERS SELSKABS HISTORISKE

OG PHILOSOPHISKE AFHANDLINGER.

kjObeniiavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri

1841.



1



Indhold.
r

Side

Kortfattet Udsigt over Rme-Literatnrens nærværende Standpunid (— til Udgangen

af 1838 —) ved Etatsraad Finn Magnusen 1.

Beretning om Undcrsogclscn af llunamo cUct del JlaraldinsJce Monument i Blcking ved

dm dertil udnaivnte Committee (^Molhcch^ FinnMagnnsen^Forchhammer) 27.

Forsog til Runamo-Indskriftens palæograpMske Udvikling og Forklaring^ med fil-

foicdc Undersogelser om de den vedkommende Oldsagn^ de skandinaviske Runers

ældste Ilovedarter og Runernes gamle Ilrug hlandt flire europæiske FoUc^

m, m., ved Finn Magnusen 45.

(ilrandslcningcr og Uemoirlcninger om forslcjclligc med de i Nord4>n saakaldle frem-

mede Runer hctegncde^ og flere scoregnc Ctildeels nylig opdagede) Oldtidft'

minder^ ved Samme 387-

Fortegnelse over Kohhcrpladcrne med Angivelse af de derpaa forestille Gjensiande 647-





9

KORTFATTET UDSIGT

OVER

RUNE-LITERAT UR ENS
NÆRVÆREIXDE STANDPUNKT,

ISÆR MED HENSYN TIL DE DEN VEDKOMMENDE

NYESTE OPDAGELSER

r
I

-

r

PROFESSOR OG GEHEIMKARCHIVARIUS.

1

Å





I

Lig^csoin (let Tidslob, Iivori vi leve, har utlmærkct sigf, fremfor alle

andre 5 ved> vidensliabelig'e Opdajfeiser i IXatiircns iimaalelig:e Riffc^ saa

har det ojy ved g-rundifye Undersojyelser om læng^stliensvundne Aartiisenders

Mindesmærker jiUerede besvaret adslsilligfc af de for Menneskehedens

Historie huist vigtijjc palæojyraphiske Spiirg^smaal, hvilke vore nærmeste

Forfædre henre{fnede til de for stedse iiopldselig-e Gaader, Saaledes ere

Ægypternes Hieroglypher ikke længere nogen Hemmelighed for os, ligc-

saalidet som deres ovrige simplere og tildeels fordum almindelige Skrift-

tegn, ej heller det gamle Persiens Kilskrifter, for ikke at opregne saa-

mange andre, saavel ældre som nyere Skriftarter, der mi forst ere

blevne dechitfrerede ved europæiske Grandskcres utrættelige Flid. Det

var da vistnok paa Tiden for os Nordboer ikke længer at staae tilbage

for andre Folk i fornoden Kundskab om vore egne ældste Skrifttegn,

Runerne, hvis Alder og Oprindelse man i mere end tre Aarhundreder

har sogt at driifte, uden at kunne blive enig om det Hovedpunkt: om
Runerne virkelig vare blevne brugte eller i al Fald ndhugne i Steen åf

vore hedenske Stamfædre, eller om de blot vare en forviklet og fordærvet

Skriftart, som nærmest var udsprungen fra de i Middelalderen brugelige

(af Navn og Oprindelse) latinske Bogstaver, paa den Tid, da Kristen-

dommen udbredtes i de nordiske Riger, og om de ældste Runemindes-
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mærker burde siijjes blandt de Gravmmderj der her bleve opreiste af dc

furste Kristne over deres Frænder eller Venner ^ for derved at efterlJg*ne

de i fremmede Lande samtidig* i Brujf værende Indslsrifter paa Isrislelijje

Ligstene.

I Dovedsajfen har det danske Videnskabernes Selskab , ved den

af det i Aarel 1855 foranstaltede videnskabclig-e Underso{jcIse afRnnamo

Klippen lost denne for vor Historie hiiist interessante Opg-ave. Dens

Losning kan dog ikke alene siges at være vigtig for den egentlige

enkelte Gjenstands, men ogsaa for dens fuldt saa betydelige Fiilgers

Skyld. Den uventede, i mange Aarhundreder forgjæves sogte Oplysning

henvendte den almindelige Opmærksomhed paa ældg-amle danske Steen-

skrifter, hvis Tilværelse man længe havde tænkt sig som umulig, og snart

liinnedcs den vakte Forskning med forskjcUige nye Opdagelser, som

nærmere ville omhandles i det Folgende.

At IVaturvidenskaberne og Oldgrandskningen, endog^ med Hensyn

til vigtige Kjcndsgjerninger, kunne gjensidig oplyse hinanden, er i den

nyere Tid paa forskjellige Maader bleven tilstrækkelig godlgjort, endog

ved den her især omhandlede Undersiigelses Hovedresultater— thi uden

Naturforskerens klare Blik og virksomme Bistand vilde Bunamo- Ind-

skriftens rette Betydning rimeligviis til evig Tid være bleven en uudfor-

skelig Hemmelighed, selv for den mest runekyndige Oldgrandsker.

For at denne hidindtil uhckjcndte og saa ofte for uforklarlig

erklau^ede Indskrift kunde, saavidt mulige, i alle Henseender stilles i det

rette Lys, ansaae jeg det for niidvendigt, forelobig* at anstille en, saavidt

muligt, noiagtig Droftning af Runernes Alder og Brug i Almindelighed,

saavcl blandt Skandinaverne eller de egentlige Nordboer af vor Stamme,

som blandt Angelsaxerne og de egentlige Germaner, mod stadigt Hensyn

til denne Skrift-Benævnelses ældste Betydning. At opuaac nogen afgjort

Vished, med Hensyn til Bestemmelsen af en vis Periode for Skrive-

kunstens furste Indftirelse i Norden, tor vi endnu ikke haabc, men derimod
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bar jeg- Grund til at vente, at adskilligt hcrtilhorende IVyt og nogenlunde

Sihkertj tildccls grundet paa den nyeste Tids ovenbei'urte Opdagelser af

forslycliige Runemindesrnærhcr, vil komme for Dagen
,
og at vi saaledes

ogsaa her l;unc triiste os ved det Gamle:

Est f/voddam prodire tenus^ si non dainr tdlra.

Det er bclsjendt, bvor buist forslyellige de Lærdes Meninger bave

været
j
og ere vel lildeels endnu om Runesliriftens Ælde, især med

Hensyn til dens Anvendelse ved Indridsning eller Indbugning paa Steen

1 vort Norden. Forslyellige i sin Tid bertimte svenske Forfattere i det

16de og 17dc Aarbundrede ansaac nogle blandt Sverrigs Runestene for

Mindesmærker fra Verdens ældste Tider, satte for eller kort efter Synd-

floden. Ole Rndbcck antog, at Iris og Osiris ommeldtes i deres Ind-

skrifter; at Japbet selv forben var kommen til Sverrig* og* bavde bosat

sig der, samt at dennes Efterkommere uddroge siden derfra og over-

vandt Europas, Asiens og Afrikas vigtigste Folk, blandt bvilke den ægy-

ptiske, græwske og- romerske Mytbologie videre uddannedes, skjondt egentlig*

bjcmmcborende ber i IXorden o. s. v* En svensk Lærd [Peter Itang^

Professor i Åbo) salte endog de nordiske Folks Oprindelse biiiere op i

Tiden, ved at ville vise^ at Adam selv tilsidst opslog sin Ropæl paa Kal-

l;esta i Finland o. s. v. Andre sogte paa en noget fornuftigere Maade at

bevise Cimbrernes Hærfærd, Gotbernes forste Udvandring fra JVorden

af Runestenenes Indskrifter o. s. v. Man kan ikke undres over, at saa-

danncLiteratorcr som de forstommeldle faldt paa de Tanker, at Grækerne

og* selv adskillige asiatiske Folk bavde laant deres Bogstaver af Rune-

Skriften, — men forunderligt maa det vistnok forekomme os, at agtede

Oldgrandskere i det 18de Aarbundrede, navnlig Peringskoldy blandt de

svenske Runeminder ville bave fundet Magogs, Japbets Sons Gravsteen,

og at Udgiveren af Rautil, et af de vigtigste Værker, der endnu baves i

Runefaget, Goranson^ læste en af de ved bam udgivne Indskrifter saa-

ledes, at den var bleven sat til Erindring om de Mænd, som bavde
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været med Noah i Arlsen. Værlset udkom dog- i Aarct 1750 efter

Christi Fodsel.. Slige Urimelig^Iicder maaUe snart lede til Bekræftelsen

af den g-amle Sætning- , at Yderlighederne gjerne komme til at berore

hinanden. Sindigere svenske Runegrandskere, især Olatis Celsius og

Nils Brocmnuj indsaae snart det Vrange i hine Forklaringer, hvis fuld-

komne Grundloshed de tilstrækkelig godtgjorde; men derimod kan det

ikke nægtes, at de selv ingenlunde forstode Runestenenes j tildeels fra

Skjaldene laante Sprog, saaledes som de burde hvorfor de forfaldt til

den fuldkommen modsatte, men dog næsten hgesaa ugrundede Indbildning,

*) Af forskjeUige Exemplci- Ucrpua tiUadci- jejj mij; Ucr «it anftirc enUclte. O. Celsius

synes undertiden ilikc enjjanif at liave havt rifjtigt licgvch om Oldsprofjets simpleste

Former; snaledes oversalte liau nrfa sinum ved hærcdihus snis istedetfor sin Siiu

eller Arving (om Urluuda-Indskril'ten)^ hrytar ktnnhl (Gravdysse ved Veien) (]jen-

givcr han Ijlot med cippns (om Siiliia-Indskriften). Dc ældgamle Vcrs:

Ei inun li(J(jia

mcp («'*) nllr lifiv

hrii hnrpslegin

hl lp eft fjH (nirt)

ovcvsætter lian saalcdcs: **//tc jacct nd pontcm AUcrlivenscni violenUi morte pcr-

emtHS^\ islcdct for:

Stedse skal ligge

til fjernest Alder

fastlagt I!r0

til ilandens Erindring,

og en anden:

(mi) unu cki inerhi

meiri verfya

fimi Ulfs sintr

cflir Gir

saalcdcs : "I/ho incCdit pgiiram tnttjoris prctii nc illa fnitt qvmn filii Vlfoms Giri

iHCidcranV^ istcdcnfor

Sttirrc (Mindes) Mærker
monne ci reises

Ond dc som Ulfs Sdnncr

(rcisle) for Geir.

^,Dcn ellers lærde Brocmati oversatte og cn Deel af Indskriften paa Sjoriip-Stenen

i Skaane. sat af Saxo over Aslijoru Tokcsuu:

sar fin cki

at Vbsnlnm

cn va mvpan
vahn afpi
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at der injyen Runestene {yaves, der vare ældre end Kristendommens

Indforelse i Sverrig". Denne Tro hlev efterLaanden saa Israftijy udbredt

der i Rigpetj at selv de mest beromte blandt dels Oldjyrandslsere i vore

Dajye, Rlg-sanlikvarerne Sjoborg og* Liljegrcn^ tilsidst antoge den for

fuldt og fast 9 især for saa vidt at ingen Runeskrift var bleven sat for

nogen Afdtid i Hedenold, 5 hvillæn man overhoved aldrig havde indhugget

eller indridset Runer i Steen, hvorfra Sjoborg dog undtog- en eneste i

TJpsala forvaret Hammer og ligeledes, i hans yngre Aar, Runamo-Ind-

shriften. lldæ desmindre erLjcndte de tre sidstnævnte Forfattere, at

Runerne, deels som Skrifttegn, dcels som magiske Characterer, havde

været i Brug baade i Skandinavien og det lilgramdscndc Tjdskland i

disse Landes hedenske Tidsalder. Sjoborg antog endog at visse svenske

Love vare blevne indskaarne i Træ benved Aaret 680 efter Christi

Fodsel, at man lige til det 18de Aarhundrede havde været i Besiddelse

af enkelte svenske Runediplomer, udgivne af Konger, fra Aarene 850

til 860 o. s. V. Sverrigs kyndigste Historieskrivere i det 18de og- 19de

Aarhundrede, hagerbring^ Geijcr^ og Strinnholm^ ligesom og dels lærde

Oldgrandskere fVallin^ fj^allman m- fl. erc derimod alle enige i at

antage Runers Brug i det hedenske Norden ikke alene til Indskrifter

paa Træ, men ogsaa paa Stene.

De fleste danske Forfattere have, saavidt jeg^ vecd, holdt Middel-

veicn i delte videnskabelige Anliggende og antaget det for vist, at

Runerne ikke alene havde i Hedendommen været brugte som Skrift i de

]>aa fu]f;ciicte Alaadc: '*han fulfj^dc Ahc til Upsala; han iifvciityradc med honom som
Ibi'de Vajmen ( V»|»cndi'a|;ai'cn)." Den rette Alenin^i; er derimod aldeles lydelig

dcnnc: **llau som ildsc flyijlcdc ved (i eller til) Upsal, men fægtede (kæmpede,
dræble) medens Jtan Iiavde Vaabcn." (Scc Aeta litcraria Upsaliensia 1728,8.401;

1730, S. 86, 88, UO, samt Drocmans Tillæf;saniandlin{; til hnns Udjjavc af Ingfvar Vid-

fiirles Sa|;a 1762, S. liM). Endnu i Aaret 1828 LiUi{;cdc8 doj; Drocmmts sidstanfortc

Overfiælteisesmaade af Sjobor// (Samlingar for Nordens Forniilskere II » 52). Dette
bemærkes Uer udcu i nogen ftlaadc at siigc at forringe disse Forfatteres ovrige

Fortjenester,

1
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nordiske Laiule, men og-saa vare blevne indlmyg-ede paa Stene o. s. v.,

tildeels til de Afilodes Erindrinjy, En lit.erær-historisk Anvisning" for

dem, der onske at lære deres, saavel som freinmeJe Forfatteres Skrifter,

ang-aaende Runerne at kjendej hanher jeg' at kunne meddele ved en anden

Leilig'hed. Her indskrænker jeg- mijf foreliihig^ til at antyde de vijjligste

nyere, fra hinanden afvig^ende Menhig-cr om de nordiske Runers Ilerkomst:

Uhit, fVorm, Grolius^ ttarlholin^ Torfæus^ Verelius^ Schontng^

StJimy Lffgerhrhig y f^edcl Jarlsherg^ Skule Thorlacius^ Difrmmi, Vedel

Simonsen^ Arendt^ SjShorg^ fVallmnn^)^ Brijnjnljsen^ iV. M. Petersen o. fl.

udlede Runernes Oprindelse fra Asien, navnlig^ enten fra den store kauka-

siske Rjcrg-strækning" eller Landene ved det sorte Hav, hvor Grækerne raeg:et

tidlig" have grundet blomstrende Kolonier og: efterladt sig-, til vore Dag-e,

mange Indskrifter paa Stene, Mynter og* andre Billedværker m, m.

I al Fald er det vist, at Runebog-staverne i Formen meg-et nærme sig- til

den ældste g-ræske Skrift, — ogp jegf kan for min Deel, efter de Oplys-

ning^er, som endnu haves, ikke andet end antagre denne Mening- over-

hoved for den sandsynlig-ste.

Enkelte Gisning-er ere blevne fremsatte derom, at Phoenicierne,

ved deres vidtudstrakte Opdagelses- og- Handels-Reiscr, have indfort

deres Bog-stavskrift i IXorden, hvoraf Runerne vare fremkomne**). Herom

*) Je(y antager nenilif;, at Mærket \V—]\ i Idunnas 9de Hefte (1822) tilKoi-cr denne

Forfatter, som der tillæjffjer Runernes Rrujj i Norden en meget liiii Ælde. Sce

isicr S. 380 o. f. (i Afliandliii^cn: ett Indiskt skrifttccken Mand Ruiiorna).

*) lUiist mærliVÆrdigt cr det vistnols, at naar man BammcnstiUcr de ptiocnicisUc Bog-

staver iilli{];cmcd de beslægtede fra Palmyra-Indskriftcu og flere oricntalsltc med
Runerne, haadc af de angelsnxisl;c og nordiske Ilovcd.irter, finder man, at de nller-

flestc have en indbyrdes radikal Lighed mod hinanden. Man uiaa derved ledes til

<len Formodning, at Runerne have en duhholt Oprindelse, nemlig en IMiocnicisk-

Orittisk eller endog Phocnicisk Græsk-Gållisk fra en Side og en Griesk-Asiatisk fra

det sorte Havs Kyster (o. s, v.) paa den anden Side. Ved mine i denne Henseende

anstillede Sammenligninger har jeg (efter forhen at have holdt mig til de ældre

Oricntalisters Underretninger) mest benyttet Lindbergs Commcnfnfio de iiiscviptiotic

iHtcliicti.1t Phoenicio Grfeca^ iiafn, 1828 og Gcscuii Ser. ct Lit. Phocnic* Monumcnfn

1837 som de paalideligstc mig bekjendtc Afliandlinger over de phoeniciskc Skriftartcr.



vide vi ellerø mindre end om de oprindolijj jyræslsc Massiliensers Kiind-

sfeab om vort IVorden, thi den af dem til dets Udforskning' i det 4de

Aarliundrede for Ghristi Fodscl, rimelig-viis fcort efter de PlioenicisliC

Handels-Slaters TJndertvinjyelse af Macedoniernej udsendte Pytheas kom

til Britnnnien og* derfra til Tliule, uden Tvivl Skandinavien i vidlofti{jste

Forstand, navnlig^ dojj, cflcv fj^erlanffs seneste Udvikling* af Ravliandelcns

ældsfc Historie*) til Jylland , hvor man da havde Afjerdyrkninjy^ liiavl,

Ol, Mjod, store Byg^ning^er o. s. v., altsaa en ikke ubetydelig' KuUurg^rad,

hvilkel ogsaa Forc/i/t/iwim^r* nyeste geog^nostiskeUndersogpelser**) tildeels

vise at virkelige har fundet Sted paa Jyllands vestliffe Oer i den selvsamme

Periode. AU delte stemmer desuden vel overeens med vore egfne For-

fædres aildstcBerelning-cr, der tillig^e antag*e Runernes asiatiske Oprindelse.

Herfra afvig-e dog^ disse af nyere Forfattere udviklede Mening^er:

Bredsdorff har sog^t at vise vore Runebog^slavers Oprindelse fra

de af Ulfdas (i det 4de Aarhundrede opfundne eller omdannede) Moeso-

gfotiske Bog^staver***).

) Sce (let Honijl. Danske Vidensk. Sclsk. hist. oq pliilos, Afli. (1830) 5tc Dd. S. 240 o. il.

•*) Ucber dauerndc JNivcau-Verandcruiijjen und Spuren von Uchcrfliitliunjjen an der

Wcstkiislc des llcrzo{|tlkun)S ScKIcswij^, 1837, indfurt i J^alcks IV. Staatsh. Ala{;azin 1 K.

Ocn danske Original cr, efter at Forfatteren havde udvidet sine Undersojrelscr til

Jylland, læst i Videnskabernes Selskab og vil udkomme blandt dets naturhistoriske

og mathematiskc Afhandlinger. Deri vises det, at cii uhyre llavflod har hærjet Vest-

kysten af Slesvig, fiir vor Historie begynder, rimcligviis i Tidslbbet for Christi Fiidselj

altsaa Omtrentlig i den her Omhandlede Periode. Spor nf denne Vandilud sccs

tydeligst paa Oerne Sylt, l-'ohr og Amrum, og de vise, at visse ellers meget gamle
Gravhuic ere yngre end Floden; dcriinnd linder man dog andre, nu uiuisecligc og

lave, som ere ældre end den. Ogsaa viser Forf. S. 17—23, at man paa hine Oer,

forend Floden indtraf, opforte Volde, brændte rtide JMuurstecn, havde Vogne,

banede Veje og Fodstier, samt drev Agerdyrkning paa den endnu i hine Egne
brugelige Maadc ved iAlarkens Inddeling i Agre, opfiirtc Gravlioje, der have inde-

holdt Urner og Vaaben eller Redskaber af Steen o. s. v. Ogsaa linder han
(S. 20 o. f.) , at altfor mange Forfattere have uvedbbrlig sbgt at nedsætte vore

hedenske Forfædres Hultur, hvad selv Sammenligningen mellem visse engelske og
plattydske Ord endnu kan vise.

*) 1 de sidste Aar har denne Forfatter bcskjæftigct sig med Undersogclser vedkommende
dc Angclsaxiskc Kuncr; — om han derved har fattet andre Aleninger om disses

eller vore egnes Oprindelse, er valg endnu ubckjendt.

2
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John Olafsen fra Grunnavi'g- i Island havde forhen i sine yngre

Aar (i sin Runologifi)*) sogt at udlede Nordens Runer fra.de spansjse

Visiffothers eller Vestg*others saafcaldte toletansike jBojjslaver (Lrug^te i

det Ste eller 6te og* de nærmest folgende Aarhundrcd er efter Chr: E".),

hvilke han dog* sammenblandede med de ulige ældre Geltiberishc. Efter

at. han siden længde havde ivrig beskjæftiget sig med Nordens ældste,

i'sær eddiske Literatur, frafaldt han sin Gisning- pgr erklærede sig* for

overbeviist om Runernes hoje Ælde i Norden og- deres Brug^ her i de

hedexishe Tider, hvilket han forhen havde benæg^tet. ;

Gram var af den Menings, at den nordiske Runeskrift nedstam-

mede fra den Angelsaxiske i Stor-Britannien. Dog har han ikke udgivet

nog^et særskilt Skrift af slig: Indhold eller overhovedet om Runernes Op-

rindelse, men han har yttret denne sin Mening i en hidindtil ikke udgivet

Afhandlings angaaende de dansLe Guldhorn (skrevet 1754) , uden nog^en

eg-entlig- Udvikling' eller Bevilsforelse.

Iltre ^ Schliiszer og Mxirray meente , at Skandinaverne havde

erholdt Runeskriften fra de Danskes saxiske eller tydske Naboer.

ISopp ansaae Runerne for at være udsprungne i Middelalderen

fra den romerske og^ latinske Skrift. Vistnok har denne udmærkede

Palæograph (hvis Fortjenester af Videnskaben overhoved man ikke kan

andet end crkjendcj hvor aabenbart det end er, at han ingenlunde havde

nog*en vig-tig^ Kundskab om Runerne)— fuldkommen Ret deri, at mang-e

Bogstaver, der lig:ne Runerne, findes i Midelalderens barbarisk-latinske

Indskrifter^ — men jeg- anseer dem meg^et snarere for at være Levningser

;
'3 rinif

I i

_

* - »
t -

*) ti.Iircvot paa Islandsk, men aJ(lri{j udjjivet i "IVylshcn. Denne Jolin Olafscn (diicl

.i;77i)) kaldes undertiden den Ældrc^ til Adskillelse fra en anden nog:ct yn^jrc, men
du{; tildcels samtidig; lærd Islænder i KjubenliaVn (ddd I8U), bekjendt ved adskil-

li|;e særdeles grundi{>;e trykte Skrifter; den sidstnævnte knldtc sig pna Latinsk-f^ræsk

(eltcr Kodestcdct Svefneynr) Ui/pnonesicnsis, den fiirstnævnte derimod iirrtc/iyco7;>«o*.

Scc ellers, om den lier omhandlede Lærde, fVcrlnuffs Efterretninger (i Arne Mag-
nussens niogrn|iliic) Nordisk TidssUrjlt for Oldkyndij^hcd (1835) 3dic Bind S. 4—6.



af de gotliistg'ermanlsfce og* muelig- flere saakaldte Larljariske Polfcs ældre

Sl;riftteg'nj end for tilfældig^e eller vilhaarligrc Fordreininger eller Afæn-

driiiger af de latinske Bogslaver. Med Hensyn til saadanne Runers Blan-

ding: med romershe^ saal;aldte latinsls-gothiske eller angelsaxiske Bogstaver

paa Middelalderens engelske Mynter liaaber jeg i «n anden Afhandling

(som nærmere ommeldes i det Folg-ende) at Lave beviist denne Sætnings

Rigftig^hcd. Desuden liar Kopp i sin Sammenlig^ning- tildcels liavt Clia-

racterer for Oinene^ hvilke han kalder Runer, men som dog: ing-enlunde

er det, i det mindste ikke af de ægte nordiske Arter*), Overhoved vil

man let, ved Sammenligning*, kunne erfare, at flere og^ tydeligere Paral-

leler til Runerne findes i de hetruSciske og: celtiberiske Skriftarter end i

de egentlig*e romersk-lalinske.

Adskillige agtede tydske og* brittiske Lærde have ellers for længst

erkjendt og tildeels beviist, at Runerne fordum brugtes i deres Fædre-

lande; vi kunne her ikke opholde os ved disse Forfatterjes Opteg^nelser,

men kun bemærke, at lig'esom Ilickes nu for mere end et Aarhundrede

siden, ved at folg-e vor fVorms Fodspor, gjenoplivede Storbritanniens

da næsten uddode Runeliteralur**), hvilken han dog^ altfor meg^et sammen-

blandede med den egentlig nordiske, saa erhvervede fV. C* Grimm sig^

'>i' vore Dage fuldt saa store Fortjenester af den tydske, samt tillig-e af

den angelsaxiske og" nordiske, forsaavldt som han med megen Noiag-

tighed og* Kritik for forste Gang* iidviklede disse Runcalphabeters ind-

byrdes Forhold til hinanden og især (hvad der mest vedkommer os) vore

nordiske, selv de kunstig-ere Runers hiije Alder***). Overhoved ledte

*) See Kopps PaUcofjraphia crittcn (1829) T. III S. 236. Der Ifrcmstiller han i det

lide lam 15 Ituiiccharactercr, af hvilke jeg; ikhc lyendcr tie 2; — den ene ^ har
jejy aldrif; sect i iiof;cn Runcart, den anden forckomiuer niig vitterlig km\ \

Middelalderens {^otiiisk-latinslic Sl^ri/'t som M,
**) Scc hans bcrumtc Vicrk: Thcsanrus AntiqvitaUun Septcntvionalinm VolLlll Ooconxw

1705—170(>. Fol.

Især hans Slsriftor: Ucber dcutscue .Runén, Gocttin{;en 1821, oq: Zur Literatur

der Runen, Wien IB28, 8. I de sidste 12 Aar har han samlet mange gode Bidra|y

hertil iVa Xydskland og Kngland, hvis Udgivelse man med Længsel niaa sec imiide.

2*
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hans Unclers6{jelser til det ResiiUatj at de anjj^elsaxiskc ojg: tillig-c dc

tydske Runer liave deres Udspringe fra de ældre 0{j simplere Nordiske.

Endslyondt vj^ som sajflj overhoved maa adskille visse Runeartcr

efter dc forskjellijje Folk, blandt hvilke de til en vis Tid især brujytes,

saa findes dojj adskillig-e saakaldte ang^elsaxiske o{f flere fremmede

Runeindskrifter i vore nordiske Lande*); af hine sees og:saa enkelte

Bogslaver at være indblandede i de Indskrifter, som ellers foc det meste

I)e8taae af vor almindelifjre Runerække. Lig'esom til etslajfs Gjengjeld

findes og^saa nojylc nordiske Rune-Indskrifter i Storbritannien, hvortil

Aarsajfen let forklares ved bekjendte historiske Forhold. Mindre forklar-

lige ere derimod adskillige vistnok meget gamle Indskrifter af blandet

Art, som især findes (eller fandtes) paa forarbeidet (Juld, som vore

tabte Guldhorn **) 9 mange Guldbraoteater, som endnu haves, og visse

liieget massive Guldnnge, afhvilke een, son^ sagdes at værv funden i iXorge,

blev kjobt af Broitdsted i England og af ham offerorct vor Kong-e, som

har ladet den indlemnte. i det herværende Runstmnseum. ]\afurligviis

gives der endnu i Storbritannien selv adskillige jordfaste Mindesmærker

med slige Indskrifter af den der eg^enllig indenlandske Angelsaxiskc

Runeart, af hvilke dog sifckerlig særdeles mange have fundet deres

Undergang saavel i Middelalderens idelige Krige som siden i de fanatiske

Odelæggclser, der traf saa mange af den der ældgamle Katholicismes

Levninger, ikke allene i Reformationens Billedstorme, men ogsaa ved

) Om dc her nævnte nordisliC Runeshpifltei'S BcsliaflViilied Isan man ikke sific noget

Bestemt forend de ere Llcviic tilHtiækhelii; iinderso|;te o^y dechiirredc, livorpaa

/K. Grimm, har gjort dc forste særdeles sindrige Forsog. (Uehcr Deutsche Runen

,
j^S^ 172.0. f. jevnfoil^ i»fiÅ Tab, VI; YU, V||!).

***^*) ^ég har bcslciht erklæret, at Indskriften paa det Tiinderskc Guhlhorn hiirte til dc

Angelsaxiskc Runer i Annaler for nordisk Oldkyndighed (18;J7) Isle B. S. 254.

Selv liar jeg adskillige Gange forsogt |»aa al dcchillrerc den, men aldrig ret tordet

stole paa min Forklarings Rigtighed. Af Andres mange Fortolkningsforsog røaa

' jeg ansce Prof. ihedsdoijfa for det rigtigste; det er nu ]|uhltccrcl i Mcmoircs dc la

' ' * Societc Royale des antiqvnircs du Nord, 1839.

h
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Puritanernes cndsildig^ere polilisk-relig^ieuse Statsomvæltning*, Med Nod

og Noppe, ja næsten som ved et Miralscl, frelstes fra hiin dobbelte For-

folg^else et af de for os mærl;værdi}fste Oldtidsminder, i Flekhen Uutliwell,

i det g^amlc INortliumberland, nu i Skotland, ikke lan^j^t fra Eng^lands

Grændse, nemlig^ en Obelisk, paa hvis Spidse et Kors fiir havde været

anbrag-t, forsynet med en vidloftig Indskrift i Ang-clsaxiske Runer, som

længde har været en virkelig* crux interprettim^ samt desuden med bibelske

Forestilhnger og* lilhorende latinske Overskrifter. Endog efter at Rune-

indskriften var tre Gange udgivet, selv af Hickes og Gordon^ havde

Ingen yttret det mindste om Skriftens Fortolkning-, og* Stotten blev i

Almindelighed, selv af Storbritanniens storste Oldgrandskere (som G ifc^on,

Pennanty Chalmers o. fl.) antaget for at være opreist af Danske eller

Norske. fVilhclm Grimm erklærede tilsidst med Ret (182!) Runerne

for ægte Angelsaxiske, men uden at indlade sigp paa nogen videre For-

klarings af dens Indhold, hvortil de ufuldkomne Afbildninger, som da

havdes, neppe heller kunde indbyde. Det længe mishandlede og tildcels

sonderbrudte Monument fandt endelige en omliyggelig Redningsmand

i Stedets Præst Dr. Diincan^ som henved 1830 lod det igjen opreise

og restaurere« De skotske Antiqvarers Selskab siigpte ved denne Leilighed

at faae denne hele Gaade lost, og indbod vor da i Edinburgh boende

Landsmand Hr. Th, G. Itcpp til at overvære en paa Stedet foranstaltet

Understigclse og Aftegnings af Monumentet; dertil fandt han vel ikke

Leilighed, men lovede derimod, naar en fuldkommen paalidelig Afbildnings

af det Hele var taget, at afgive sin Retænkning* om selve Indskriften.

Han opfyldte snart sil Lofte ved en Afhandling: trykt for det sidstnævnte

Selskabs Skrifter 1832, som dog forst egentlig* udkom i disses 4de Binds

2den Afdeling 1833. Hr. Rcpp sogte at læse og forklare adskillige

Ord af Indskriften, og* uddrog- deraf det Resultat, at den syntes at være

affattet i en Dialeht, 6om kunde antages for al være etslags Rlanding^

flf det Angelsaxiske og* det oldnordiske Sprog*. Da Runamo Indskriften

1
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endnu menes at være den ældste blandt vore nordiske , der I;an henftires

til et vist Tidslob^ men vore Oldsagen berette^ at Harald Hildetand havde

udstrålet sine Krijystoge ojf Erobring-er lil ISortbumberland, som i forrig^e

Tider og-saa indbefattede den Eg-n, hvor det nu Skotske Rnthwell ligger,

fandt jeg- mig opfordret til nuje at undersoge baade de ældre og nyere

Aftegninger af dets beromte Monuments Rune -Indskrift 5 især da et

gunstigt Tilfælde forhen havde sat mig selv i Besiddelse af et Aftryk

af dets Aftegning, stukket i Kobber eller andet Metal*), hvoraf, saavidt

det er mig bekjendt, ikke noget andel Exemplar findes i Storbritannien

eller andre Lande, uagtet al derom gjort Eftersporgsel- Da visse vigtige

Charaeterer af Indskriften, navnlig* de som forhen have omgivet Figu-

rerne paaRune-Columnernes Capitaler, nu deels ere adsleltedc af Tidens

og Veirligets Indflydelse, deels aldeles bortkomne ved Fiilgcrne af en

voldsom Sonderbrydelse og anden langvarig Mishandlings var det især

meget interessant for mig* at det meste af dem fandtes paa mit Kobber,

og^ derved ledtes jeg lil den Slutning, at Indskriften var udfærdiget af

en visOfla, Voda's (Vodens eller Odins) Afkom (altsaa af Angelsaxernes

Kongelige Stamme). Yed historisk Grandskning forsogte jeg derefter at

oplyse, at den ommeldte Offa havde været en af Historien ommeldt

Prinds af IVorlhumberland, en af den beromte Kong Edelfrids Sonner,

men dog tillige Fyrste eller Underkonge over en fra Picterne erobret

Provinds o. s, v. Deraf troede jeg- at kunne, med temmelig Sikkerhed,

udlede den for Runcliteraturen i det Hele yderst vigtige Kjendsgjerning:

at Mindesmærkets Opforelse og Indskriftens Dalum maatte henlores om-

trent til Aaret 650, og at denne altsaa forst var indliugget henved 100

Aar efter IVorthumberlands Erobring ved Anglerne eller Angelsaxerne,

') Det var blcrel mijj foræret af affjangne Confcrcntsraad o^j Gchcimc-Archivariiis

TJiorliclin, der havde faaet det i England, Sljolland eller Irland, uden at erindre

noget videre om dels Oprindelse.



men l;un faa Aar efter Kristendommens Indforelsc i Rijyet^ — ojy dog

sees det heromliandledc Mindesmærhe at være forsynet med to baade i

Form og Tungemaal aldeles forslijellige Inscriplioncr, den ene nemlig

i Landets Sprog, med ægte og dog særdeles ziirlig indlnigne Rnner^

den anden derimod paa Latin og med de i England saa luddte saxiske

Bogstaver '(^y/ia'OMic /^Hm'f) 9 eller den Art af Middelalderens latinsl;bar-

barisLe Capital- eller Lapidarskrift , af hvillien Angelsaxernc j efter

Kristendommens Indforelse blandt dem, pleiede at betjene sigj — Ler

anvendes ogsaa den sidstnævnte Skrift, efter de kristne Klerkes Maade,

for dét meste til bibelsk-billedb'ge Forestillingers Forklaring. Et tjde-

ligei^e eller mere i Oine faldende Beviis for, at Runerne ikke kunne

være nogen Efterligning eller Forkvakling af Middelalderens barbarisk-

latinske Skrift kan der ncppe nogensinde forlanges. Min plnlologiske

Droftning af Runeskriftens Indhold bekræftede hvad Hr. Itcpp allerede

forhen havde opdaget, forsaavidt den viste sig at være affattet i en Dia-

lekt, der især synes at va*re sammensat af oldnordiske, frisiske og angel-

saxiske Elementer^ muelig altsaa en hidindtil savnet udforlig Prove af

det ellers næsten aldeles ubekjendte og dog blandt Storbritanniens Lærde

meget omtvistede Pictiske Sprog*), — ligesom det og gotgjordes, at

Indskriften (som saa mange andre i Rimer og navnlig den paaRunamo-

klippen) var affattet i Vérs^ hvis Metrum ganske svarer til en vis Art af

de Lekjendte allitererede, der forhen brugtes af Saxer, Angelsaxer og

Skandinaver. Ved denne Leilighed udstrakte jeg mine Forskninger til

de Angelsaxiske Runers Bogstavrække overhoved, med bestandigt Hensyn
I

til Hickea^Sy Grimms^ Itcpps o. fl. ældre Arbeider i dette Fag, og udfandt

da med det samme, at enkelte fra den hentede eller med den særlig

bvereensstemmende Characterer have indsneget sig i Runamo-Indskriften,

*) See min Aflkandlinf; om Pictornes 0{j deres Navns Oprindelse i det Skand. Lit.

Selsk. Skrifter for 1816-17 (12—13 Aar(;ans), jfrt. med Forsiit; til Forldarinjy over

noi;lc Steder af Ossian (o. s. v.) sammesteds for 18ia (Ude Aargang).
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hvorover man do{f, ved at tag-e det ovenanfdrte i Betragftning*, ikhe har

synderlig Anledning til at forundre sig*.

Til disse nu fuldforte og for sig selv udgivne Grandsininger*),

hvorved særegne stiihte Typer for de Angelsaxisfce Runer forste Gang-

ere blevne anvendte, ledtes jeg forst efter at jeg, ved at læse Runamo

Indskriften bagfra, eller fra Hciire til Venstre, ret havde lært dens Be-

skafienhed og Indhold at Isjende. Forhen kunde jeg ikke slyonne andet

end hvad der findes anlort i Selskabets Program 1832—1835: at

liiin Indskrift havde nogen Lighed med visse Gothisk-Latinske Charac-

terer**) samt tillige med de Phoeniciske, Celtiberiske o. s. v., hvilket

jeg: dog dengang troede at kunne tildeels udvikles ved en detailleret

Jevnforelse af hver Character især med dens Paralleler i forskjcllige

Skriftartcr. Dette Arbeide maa nu befindes at være overflodigt, da det

niiiagtijf kan oplyses, at de blandt hine Figurer, som paa sædvanlig"

Maade ere ulæselige, kun bestaae af de saakaldte Binderuner (af IVogle

ansete for Trolddomscharacterer) 0{r at folg-elig disses enkelte Bestand-

dele udgjorc eller antyde enkelte Runer eller Bogstaver af de mere

bekjendte Arter. Vistnok maatte det overraske Forskeren, paa den Tid,

da Runamo-Indskriften fiirst læstes, der at finde et saa stort Antal af

*) Under Titel: om ObclisJicn i Uutlnyell ofj; de Anjyclsaxisko Runer, i Annaler for

nordisis Oldkyndi/;lied (1837) I, 243— Afiiandiinfrcn er o|;saa udI;oiamen paa

Enijclsk 1836 Ligesom adskillijife Oldsager, hctcgnedo med Angelsaxishe Runer,

forhen vare fundne hist og her i de tre nordiske Riger, fandtes og, elter al denne Af-

handling var skrevet, en særdeles skjiin Fibula af Metal ved llimlingojc under Valliie

Stift, paa hvis Bagside en lille Indskrift med Angelsaxiskc Runer var indgr^vet.

I Nicrhedcn af samme Sted fandtes forhen, Tid efter anden, adskillige af de

kosteligste Oldsager, som vort Kongelige oldnordiske Museum kan opvise, og som
alle ere indleverede dertil efter Hendes Majgslicl Dronningens Befaling og Stiftets

Curators, Ils. Excellence Gehcime Stats- og Finantsmlnistcr A. W. Moltkes Ind-

stilling. (L. c. I, 343-34G, Tab. VII, lig. 10. *, b).

**) F. Fx. en Urne, opgravet af Jorden ved Danzig Den er afbildet i Th, S. Bayer

Opitscnln 509, og derfra ved ^* ^* GrCuims Skrift: Uebcr Deutsche Runen
Tab. IX; jfr. S. 291. Ft Facsimile af den hele Urne lindes i del Kongelige Mu-
seum for nordiske Qldsager paa Chrislianshorg Slot.
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Bog'sfaver, tildccis iifUrylUc ved visse, ellers og-saa mestendeels belyendte

Afændring-erj som udhiig'g-ede i Steen i det 8de Aarliundrede, da man

forhen ilske liavde lijendf: nog-en llune-lndskrifit, som med nogen-

lunde Bestemthed Isunde henPores til et saa g^ammelt Datum. t^og

kunde han ildse have va»ret aldeles ulorberedt derpaa ved at have iagt-

taget adsMIIige forhen belyendle Runeindskrifter, som upaatvivlclig: sees

at lilhiire Iledendommen, f. Ex. j>aa lo flade Stene, lagte over Urner

med brændte Been og Aske i norske Gravhoje, de belyendte danske

Runestene fra Trjg-g-evælde, Tirsted, Glavendrup, I\æraa, Snoldelov,

Glimminge, Ronningc, Avensliiv, Flemliise, Eegaa, Horn, Vedeiby,

Kallerup, Hjermind Stenen fra Runehoj, der indeholdt Urner med Aske

Off brændte Been, Balderstencn fra Gunderup og: den af Gorm den Gamle

salte Steen ved Jellinge m. fl., foruden adskillige i de nu fra Rigget

skilte Provindser og overhoved mange flere inden dets gamle Græ»ndser,

som ikke bære del mindste Spor af Kristendom , — samt endelig- andre

mindre paa Steenvaaben, Broncevaaben, Guldringe og andre Smykker,

Beenkamme m. m.; ogsaa hskyo fVerhtuff^ Thorlacms^ llasky Grimm o. fl.

decls allerede viist, at baade en af Binderunernes kunstigere Arter, den

saakaldle Vertikale, og- at de stukne og- punkterede Runer, der forhen

urigtigt angaves for at være opfundne af Kong Valdemar den 2den (der

blot havde samlet dem for at udtrykke ved dem en vis Sonlenls eller

versus memorialis) — vare blevne brugte i Danmarks hedenske Periode.

— Siden 1835 have dog^ heldig-e Tilfælde i Lobet af faa Aar brag:t saa

mange og* fuldt saa overbevisende ægte danske Mindesmærker af Ru-

nernes ældste Arter for Dag"en, at enhver Tvivl om deres Brug: i vor

hedenske Tidsalder maa forsvinde. De ere saaledes fundne paa saa-

kaldle Overligg-ere, eller kolossalske Dækstene for hedenske Gravkamre,

og" flere Steendysscr, der muelig* have tjent til en anden Bestemmelse,

tildeels ved Siden af billedlig-e Fremstillin{fer; en af de niærkelig^ste

blandt dem (ved Herrestrup) i Ods Herred, var forhen bleven skjult af

3



en uhyre stor Jordhoj; cla vedLomniende Eier^ for at g-rave eflcr Skatte,

havde sloifet denne Hojj vare Dælsstencns Forcstilling^er saa tydclig^e, at

Bdndernc lag-de Mærhe til dem. Gravkammerets Vægriye bestode af

6 store Stene, og dækkedes fuhJkommen af den nhyre store Overlijyg^er.

I det fandtes kun et Par Urner, som strax hensmxddrcdc, og nogle

forarhcidede Steensag-er, men intet Metal*). Vor forevigede Biskop

Muller y som var bleven {j^jort opmærksom hcrpaa, liavde forend han

dijde udvirket hos Regjeringen dets sikkre og- anstændige Frednings for

den Forstyrrelse af det Hele, som ellers sikkerlig strax havde fulgt paa

Opdagelsen. I sidstafvigte Aar skete der dog i JylLind i Heltborg-

Sogn i Thy en fuldt saa mærkelig- Opdagelse, i en saakaldct Jættestue

eller Iledenoldsbegravelse med Vægge og* Loft af kolossalske Stene, som

blev aabnet af en Landmand, ved at ville benytte den store Jordhoj,

hvormed den var bedækket, til Anlægjjelse af en Tegflovn. Da kom

han uventet ind i den underjordiske Steenbygning; denne tildrog sig

strax Opmærksomhed af Omegnens Præster og- flere dannede Mænd, som

virkelige opdagede, at forskjellige Indskrifter vare indgravede paa to af

Væg^stcnene. Sag-en blev paa det noieste foranstaltet undersogt af den

Kong-elig-e Commission for Oldsagers Opbevaring, hvorved forskjellige

Tegninger tilveiebragtes; den udforligste deriblandt, over Indskrifterne,

er af Naturforskeren Cand. S^e/iAim/^,' derved er det oplyst, at de egentlig

udgjore 5 Afdelinger, som paa tre forskjellig-e Maader ere blevne ind-

hugfgede, indprikkede eller indgnedne i Klippen. En fuldt saa stor For-

skjellighed frembyde dog Runccharakterernes Former; — 2 af Afdehn-

lyerne ere vel indbyrdes forskjellige i Dannelsésmaaden, men bestaae dog

af Binderuncr eller Grupper af saadannc Characterer, deels lig-nende

dem paa Runamoklippen, deels andre i Huler paa Island. Den 3die

Afdeling* bestaaer af Runebogstaver af sædvanlig* Form i en Linie,

men denne er dog usædvanlige derved, at Skriften maa læses fra Hoire til

*J Jfr. JXordisI; Tidssltrift for Olclliyndifjlied, I, 181 ; II, 251.
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Venstre, Hjfesoin paa Runamo. Den 4tle Afdelinfy er et fuldkominent

Rune-Monogram (af den {yaminel-diplomalislie Slag-s) , ellers gandske

lignende dc a^ldste saahaldle Bomærker i denne Skriftart, Den 5te Af-

deling fremviser nogle faa simple, men retvendte UuneLogstaver, ligesom

indhegnede af et Gitterværk. Dette Loist sjeldne Mindesmærke er nu,

efter Vedkommendes Indstilling, af Dans Majestæt Kongen blevet afkjobt

Stedets Eier, og vil fremdeles blive fredet.

Ret som om vore ældste Runecbaracterer*) i nærværende Tidslob

skulde bringes for Dagen baade i deres sttirste og mindste Arter, er en af dc

sidslmcldste forst i indeværende Aar bleven læst, aftegnet og deebilTreret;

ogsaa dette Mindesmærke lilborte oprindelig Danmark, cndskjondt det,

som fundet ved Hammarlof i Skaane, i en Grusbakke (som gjerne ere

ældre Steensætningers Levninger) beldigviis i 1837 kom i Professor og

Ridder Nilssons Værge, og horer nu til hans udmærkede Samling af

Steenoldsager i Lund. Det bestaaer af en saakaldet Steenring, mest

lignende en lille Tridse^ af den temmelig bekjcndte Hovedart, hvoraf

mange Exemplarer, tildeels noget afvigende fra hinanden i Form og

Storrelse, bevares i de nordiske Rigers og selv i Tydsklands Museer.

Paa Ringens udvendige Kant er en Runeskrift anbragt med usædvanlig

, smaae og fine Bogstaver, men ligesom omgivet af et ligeledes indridset

Gitterværk
,

lignende det nysommeldte i Heltborg Sogns Jættestue.

Efter Eierens Begjæring undersogte jeg den paa Ringen staaende Rune-

skrift; — forst efter at den meget tit og omhyggelig (men uden mindste

Berorelse af noget haardt) var bleven renset med Vand, fremkom alle

dens Træk ret tydeligt. Den bestaaer deels af simple Runebogstaver

af de mere bekjendte Arter, deels af Binderuner, i Sammensætningen

lignende dem paa Runamo og flere, dog læses den, som sædvanligst,

*) ^»"Idcr dem her o^; paa ilcrc Slcdcr dc ældste^ forsaavjdt som deres almindelige

Crujj anf;aaer, thi i si/; selv ere de yngre end de simjilc Runer, da de egenlli(j

erc sammensatte af disse.

3* '
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fra Venstre til Hiiire. Dechiffreret g'wer den en fuldhommen tjdelijf

Mening og bevidner, at Hafcon Jarl*) lod Helligdommen indhegne,

samt ydrer det Onslse eller den Befaling, at Ejermanden maatte beholde

Ringen som dens (Helligdommens) SLytsmiddel (Amulet eller Talisman,

rimcligviis som indviet der til sin vidunderlige Bestemmelse). Denne

Indskrift forMarer Lecl ypperlig et dunlielt Sted i en af den ældre Eddas,

Sange, som man hidindtil hun gisningsviis har hunnet fortolke; den

har tillige gjengivet et af Oi'dsprogcts Ord (nemlig heilly hvoraf ellers

vort Ileld) en vis, hidindtil hun dunkel Betydning. Det Ord, som jeg

har oversat ved '^Helligdom" hedder i Originalen fif, vort Oldsprogs

JTe eller forekommende i Egennavnene for Fyens og Jyllands æld-

.
gamle Hovedstæder, Odensvi (eller Odense) Vehjory eller Viborg, samt

i mange andre nordiske, især svenske Stcdsnavne. Da det Gitterværk

(i Gullandsloven kaldet Siafgarpr)^ som i vor Hedenold oprcistes omkring

de hellige Steder f. Ex. Domringene eller Tingstederne (ogsaa i samme

Lov kaldede f^t)**)? netop i det Oldnordiske kaldtes f^e/;oiuZ, Helligdoras-

baand eller Gitter, saa maa det vel falde Enhver i Oinene, at et saadant

Stakit antydes ved hine Figurer saavel paa den skaanshe Ring som i

T

*) Det cr uvist om denne Iliikon liar viurct en dansk Jarl over Skaanc, •— thi det er

niulifft, at Ainuletet liar (illiiirt en «f don heriinitc norske Jarl flakons Krigore,

som i iians Tol^e liaiijcdc Sliaanc samt Oster- og Vestcr-Golland i Afiret 988.

**) Gutlialaj;, hcrausjjejjchen von Schildencv (1818, 4) S. O, Uap. 4 Entfin nui hftila hHtitki

« httlt cpa hnufja cpn hnpin fjnp, hutithi a vi vpa stfilfffit pn o: lnjrcn mna paakalde

(eller love Oftrin^fcr til) Lunde (Steenbakker), eller Hoje, eller liedenskc Guder
eller Ilelli{>;dommc (liclli|je Steder) eller StavrcjyÆrdcr (llcj;u eller Stakitværker

5

Steder, indhcf^ncde paa en saadan Maade). l]d|;ivcren liar (S. 137) antaf^ct f7 lor

det ncdersaxiske 17/A, viA-, men rimelijpis urigtii;. Grundene lor min Oversa:t(cJsQ8-

niaadc har jeg nojc udviklet i Eddalieren og dens Oprindelse 4dc D. S, 43 o. I
352 o. f. samt i Lex. mythol. hor, (1828) S. 539—544 {Edda Stemnndi 111, 811—816).

y\x seer jeg, at f^yallman forklarer de samme Ord (i ll<tvcdsogcn) paa den samiue
Maade, i Kgl. Svenska Vittcrhets Hist. oeli Antifjv. Aeadem. AfUandlingar 1838

XIV, 106-107.
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den jydsl;e Jættestue*). Saaledes liunne eiulojy de Mindesmærl^er, som i

Forstning-en synes at være uforstaaelig'e, ved na^rmere Droftning: Ofr

Saminenliffninjv ret tydelig' oplyse lunanden. At saadanne Stene, som

den heromliandledc, som Amuleter hæng-tes paa McnnesLer eller Qvæg^

vise den ældste islandsLe KirLerets Forbud mod denne hedenske Sfci^

saavel som og* mod Amuletstenenos forcg-aaende overtroisl;e Indvielse.

Af denne og^ flere Grunde har Christie i en siercgen Afhandling' oplyst

saadanne Stenes fordums Bestemmelse i Almindelighed**),

Endnu et Oldtidsminde af stor Mærlivairdig-hed for Runelitcra-

turen, den saalsaldte Paradishule i det sydlige Island (Uang-aavallc Syssel)

er i den senere Tid opdaget. Denne ogfsaa for IVaturforkcren mærkvær-

difje Hules Opdagelse skyldes den antiqvariske Comniissions omhyg-gehg'e

Eftersporg*sel anffaaende Islands 01dsag;"cr, men en stOr Deel af dens

mangle Runeskrifters Aftegning: Landets Biskop Slcingrini Johnsen, —

*) En li(;iicn»lc IiiclliC{}nin{; eller InUtatniii]; er 0(js<ia anbrnjjl om cu kry|ilojjraji!iisk

tndskrift nf nordiske l^inderuncrT in(lj;ravet ])ait cu Plade af Solv eller andet Metal,

indvendig; heltet til et mejjct {gammelt Siilvshjold, fundet paa Ocn Klyi rundt paa

dets indvcndi]>;c Kant var oj^saa ind{|;ravct en anj>;elsaxisk Bon (lildeels aflattet i

Vers) til Herren (driliten) om at forsvare Den, som har Skjoldet, og om at opfylde

hans Onskcr. Scc Fomttainc jyttmismntn Aufjlosaxonica (Fol.) pa(j. 187.

**) Om en Stcenriniy, som tilhorer det IJer(;enskc Museum; et Forstig paa at oplyse

0{j forklare denne 0{j andre iijrnendc Sleenrin|>cs oprindelij;c Bestemmelse : Urda.

I, 45 o. f. Jfr. Nordisk Tidsskrift for Oldkyudijrjied , I, 185, hvor det Lcm.i'rhcs.

at no/jle saadanne Stcendopper eller Itin^je erc hlcvnc fundne i elJcr ved Urner,

hvoraf deres hiijc Ælde cr indlysende nok. Del er oj;saa si«rdeles he(;rihelii;t,

citer at deres rette Bestemmelse nu cr hlevet fuldstændig; oplyst. See videre /. c.

1, 235, 237 om Oldsa^jer af denne Art, fundne i svenske flravhiije, af Almuen
(efter ^\g^»\\\\i\\a,i' iHldvhrantV.t Bem;crknin{>;) a1mindeli{>; kaldede «sAe/iui/ eller l'or-

denhjul; de synes saaledes i Hedenold at have heuhort til 'l'hors Dyrkelse, lliin

yderst sjcldnc Slcentridse ommeldes og aHiildcs uden Indskrift af deus Uerdc Ejer

i Skriftet SkfnulinnvCcns IJrinvdnarc Sil. S 80 Tab. \I lig 119 (Cristiansstad 1889, 1);

han mener, at den, tilligemed andre li(;nende i Nordens Ijærneslc Oldtid er lileven

brugt soui etsla^js Bedskab af et vildt LVfolk af Eskimoernes eller Finlappcrnes

Race; — dog antager han tilli|;e, at den og ilcrc er senere af Gothernc bleven

opbevaret og betragtet som et Iieldhringendc Amulet (i Ovcreensstemmeisc med det

her foran udviklede). En Afbildning af IndskriJten vil tilligemed min Forklaring

over samme udkomme i Annaler for nordisk Oldkyndighed 2dct Bind.



Det maa nu aiitag'cs for Iiiilsf saiulsynli(]^t, at adsliillifje saadanne Charac-

terer eller Uuneg-rupper, som liavc en paafaldende Lijfhed med andre i

Heltborjf og Runamo, li'{feledes ere fra IVordens (her især Islands)

liedcnsl^eTid, samt at nogle af Indslirifterne ere fra det Uteog' 12tcAar-

hundrede* Vist er det, atlVavnene Are, Semiind (o. fl.)? maaslsee tilhiircnde

adskillige af hine Tiders mærkværdige Islændere findes i denne Hule,

alle indridsede mod Itimer, dcels af den kunstigere, decls af de simplere

Arter; et enkelt vistnok meget (fammelt Navn maa læses fra Hoire til

Venstre. — Den Mangfoldighed af Runenavne, som her viser sig, synes

og* at maatte lede til Bekræftelsen af Engelstofts allerede i Aarct 1808*)

fremsatte Mening-, at Islænderne indtil Are Frodes Dage almindelig

havde hrugt Runeskrift^ men ikke den latinsk-g^olhiskc, — som dog'

rinieligviis da indfortes ved de romcrsk-kalholske Klcrkers Bestræbelser,

især ved de paa den Tid g-ivne, saavel kirkelige som verdslig-e Loves

Alfaltelsc i denne Skriftart**). Undcrsogelserne af Paradishulens

g-amle Indskrifter have endnu ikke kunne sluttes, da vi mangle Afteg--

ninger af nogle deriblandt. De fleste af dem ere, ligesom paa Runamo,

anbragte horizontalt paa den med en fiin Lavaglassur overtrukne Stecn-

flade, der danner Hulens Gulv. I dette Aars Sommer (1838) haabér

jeg* at erholde de manglende Tegninger, der sandsynh'gviis ville kaste et

*

*) Universitets- o^; Sisolc-Annaler for bemeldte Aar, 2 II. S. (39-91.

*) Man har og i Island vedblevet at bruffc Runerne paa Liffsleno ofj andre Mindes-
mærber bnenjr(,N efter den Tid. Endnu i Aaret 1812 ben:e(;tedc itiihs <b>ff, at noffcn

Uunoskrit't fnndlcs i Island (uden at bemærbc de i E(/f/crt Olafscus Reisebesbrivelse

177-2 publicerede Indsbrifter, af livilbc en er fra Aarct 1002). 1827 fjodlfsjordc je/;

(i Ant. Ann 4de H.), at Island i det mindste bnnde opvise 28 {jamlc Uunemindes-
micrlior. Nyli|; har lir. Pastor 77*. Ihlffftson til fteikUolt (en ivri^; oj; hyndi;; Old-
(jrandsber) o|»da{rct der ojr j Nabosojjncne ibbc mindre end 10 Runestene, som
enten vare lienkastcdc elb-r ere ved lians Onisorjy blevne opjjravede af Jorden,

llcrom bar je|j i'oist inodla{;ct Underretning sidst i Martx 1839.
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Warere Ljs over denne niærfcværdig'c ^ men hitltil dojy altleles ubelyendte

Deel af Fortidens Hule-Literatnr*)*

Samtlige lieromliandlede , i sin Art vigtige Rnne-Mindcsma?rl5cr

erc enten blevne opdagede
,
bcshrevne, aftegnede eller forklarede siden i

Mai 185^5 da Rnnanio-Indsliriflen forst læstes. For mig var dens De-

cliilTrering en literær Katastrophc, som har liavt til Folge, at jeg,

lige fra den Tidspunlst af, bestandig* bar bavt min Opmærfcsombed ben-

vendt paa dette Knndsliabsfag, bvori jeg* baabede at flere ligesaa interes-

sante og nventede Opdagelser vilde bunne gjores^ og- den njsonuneldte,

allerede skete, tillige ved dem oplyses og bekræftes; dette mit Ilaab er

beller ikke blevet skulTet, og der er tillige al Grund til at see flere

lignende bidindtil ikke tilstrækkelig* undersiigte, saavel danske som frem-

mede Mindesmærkers Gjenvindelse fra Glemselsrigct imiide. Det bar

været mig* velbekjendt, at Mange have, og' det vist med Grund, forundret

sig" over, at den længe bebudede videnskabelig^c Undersog'clse over Rii-

namo ikke for er kommen for Lyset; det bar hverken været Selskabets

eller mine ærede Committcc-CoUcgcrs Skyld; jeg maa og biir alene paa-

tag'e mig* den, men baaber paa den anden Side at frifindes for al Brude

paa den Grund, at alle mine Fritimer i biin Mellemtid fra andre Plig^ts-

forrclninger og' de nodvendigsle Adspredelser have været helligede Rune-

studiet, ogf navnlig* tillige en uafbrudt Ejede af specielle Undersog-elser

af de forskjellig^e, Tid efter anden opdagede, Mindesmærker af denne

vor ældste Literatur, som jeg: nu tildeels bar opregnet. Jeg havde

1

*) Efter at tlctte var sl;rcvct, erholdt jejr sitlst i afvigte Aar udforligc ncrctningcr,

oj»Jysle af Trfjiiiii(jer, om cn ny IJndcrsogclse over Uulen ojj dens liulsliriflcr, fore-

taget efter miu Anmodning ved Dllrr. Provst Thomaft SæiHUttdson (som selv har gjort sig

helgendtmed Syd-Europas, Gra'henhinds og Ji Ile Asiens Mindcsm;crIicr)og Pastor Jo/mjt

Jijiirttson i Sonimer<'n IStiS; dcsvierrc erfares deraf, at en Deel af Indsla-iftcrnc er
siden 1818 blevet bcsliadiget af lUMScnde eller andre, sum have Lcsiigt denne Hule.
Lcilighcdcn har endnu ihlic tilladt mig at sammenstille og udvililc dc mange sam-

lede Matcrialicr til Pfiradishuh ns forslijclligc, i alt henved 90 Rnneindslaiflers

Læsning eller Fortolkning.



foresat mig: at fuldende den hele hertil horende Droftning: Tdrend jeg:

sluttede min Fortolltning* over Runamo-Indskriften, som i sig* selv alle-

rede læng-c har været færdig:, men luin efterliannden har faaet enkelte

oplysende Notc-Tilfoining-er af dens nyopdagede Paralleler, — men jeg:

indseer det nu Mart nok, at denne Commentar ilJie læng-er han tilhage-

lioldcs. At dette dog* er skeet lig^e til denne Dag-j derpaa fortryder jeg['

aldeles ikke, da nye Lysg^limt af og' til stedse indtil nu have vedhlevet

at opklare det Morke^ hvori vore Iledenoldsruner forhen saalæng^e have

været indhyllede. Vistnok onskcde jeg- meget g;jerne, saasnart Leilig^-

heden maatte kunne tiUude det, at kunne tilbyde Videnskabernes Selskab

en saadan almindelig* Undersog^clse over Runerne
0{f

deres huje Alder

som den forevig:ede Skule Thovlacius nu for mere end tredive Aar siden

arbcidede paa og: bestemte for dets Skrifter*). Stor Skade var det, at

dette hans Forehavende ikke saltes i Værk, 0{j at intet, saavidt mig* er

bekjendt, nu haves af et saadant Skrift fra hans Haand,— men paa den

anden Side er det og^ vist, at maiig-e saare viglige Materialier til et

slijri Arbeide siden ere komne for Lyset^ — lig^esom vi ojj* i denne

Mellemtid have erholdt særdeles yppcrlig-e og^ indholdsrig-e Skrifter over

Runerne af Grimm (1821 Off 1828), Brynjidfsen (1823 i hans Peri-

culum runologictim) og- Liljefirén (1832 og* 1855). Dog- forekommer

det mig-, at der netop siden sidstnævnte (ligesom vor Jh'tjnjulfseii) alt/br

tidlige tabte udmærkede Lærdes liunlåra og' Hunnrkundcr bleve sluttede

(skjondt i et mod den ovnjye nyere Runelitcraturs Periode saare kort

Tidsrum) saa mangle og^ vig-tig-e Opdag-eiser i Fag^et ere blevne

*) Derfor sluttede Pft/eritp saaleAc^i sin ACIiandJinfj over niint'riic J801 : 'Sle^ er

ovcrheviist om, at ti vil hoinmc det Sande ojj Visse endnu adskiUi{;c Grader nær-

mere, iiaar vi incd det forslc, i Videnshahernes Selskabs S/;riftcr, laac den Af'

handlini; om ntiiicrnc ihænde, som Ji/stitsraad Thoiiacius Jænfje liar arljcidet paa".

Hist. stat. Skildring af Tilst, i Danin. Norge, 11, 53.
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g^jorte*), at enil en ny Udsigt derover, som haner Vejen for forslyelli{je

nye Anskuelser,— il;l;e (ved Siden af de nysnævnte og- flere Runeg-rand-

slseres Skrifter) vilde være overflodig for vor Samtid og heller ikke

ukjærkommen for de videnskahclig dannede Læsere, som interessere sig

for Runamoindskriften, men som ellers ikke, efter deres Studiers Retning

og Beskaffenhed, have kunnet gjore sig niije hekjendte med de mange

ældre, til Runeliteraturcn horende Værker. Overhovedet maa det vel

antages for afgjort, at det neppe kan være ligegyldigt for Videnskahs-

manden at vide hvorlænge hans Folk har kunnet læse eller skrive og om

det i de ældste Tider har bcljent sig af andre Skriftarter eller Skrive-

maader end de nu brugelige og almindelig bekjendte.

Jeg havde saaledes foretaget mig en saadan almindelig Under-

sogelse, og var allerede færdig med adskillige dertil horende For-

arbeider, — men jeg troer dog nu, at Hoved-Afhandlingens Fuldforelse

maa udsættes indtil min Kundskab kan blive beriget med Resultaterne

af de brittisk-indiske Lærdes, især Prinseps nyeste, hiiist sindrige og for-

tjenstlige Opdagelser i den indisk-baktriske Palæographie, hvorved de

hidindtil aldeles uforstaaelige Indskrifter i de beromte Tempelhuler, samt

paa Mindestotter, Mynter o, s. v. deels ere blevne og deels efterhaanden

*) IJcrtil hore endvidere forslijelligc danske Indskrifter i de mere Iickjendtc læse-

li(;c Uuncartcr, som crc blevne opdaj;ede i den nyeste Tid efter ISerctningcr fra

Vedkommende. Saaledes fandtes f. Kx, tvende forken nkekjcndtc Runestene

ved Sonder- Vissings Kirke i Aarhuus Stift, Jivilkc daværende IVajst til Tiinning

(nu til Uoiuiinjrc i Kyen) Ur. L. Jlohmann besor^jedc opgravede af Jorden og
afgav 1833 en interessant ncrctniiig derom. t)<>(; kunde han, formedelst de svierc, i

Jorden dyht ncdsjunknc Stenes ubelciJij;e Stilling ikke afkuprere Indskrifterne fuld-

stændig, lir Cund. thcol. Thovsen (ansat Tcd Uiiiversitelshihliuthekct) , sum med
Held har beskjæftiget sig med Uunestudiet og i Sommeren 1838 hcreist en Deel
af Danmark til slige Mindesmærkers Opsogelse og Un<lersogclse, har noiagtig

aftegnet den ene af disse Stenes hiiist mærkværdige Indskrift, som viser, at den er

sat over en Tiifa eller Tofn ( Tove), en hidindtil (i det mindste under dette IVavn)

ubckjendt Hustru af Harald Gormson, formodentlig den dansisc Konge, som er

bekjendt under iVavn af Harald Blaatand, men her kaldes "den tJode.'' Tu/h'j i

Indsla'iften nævnte Fader, Mt'stivi, var rimeligvis den bekjendte obotritiske Fyrste

af dette J\avn, som odclagde Hamborg i Aarct 982.

4



ville ycd bans, Lassens^ Ritters^ K. O. Mullers og flere sagliyndige Mænds

Bestræbelser blive oplyste og: forldarede*). Forlænjjst bavde disse Ind-

skrifters ældre Afbildnin{jer vabt min Opmærlisoinbed, da mang-c af deres

Cbaracterer fuldlsommen bg-iie nordisbe Runer, men da dog^ deres Be-

tydning: maatte blive mig-uvisj bunde jeg^ ilibe grunde no{ren siLber Slutninjr

derpaa. Naar denne Deel af Oldtidens Slsrivebunst forst bliver mig^

belijcndt, baaber jeg* at erbolde et saa tilstræbliclig^t Lys i denne bidindtil

saa dunble Sag*, at det derved ban sl;jonnes^ bvorvidt de ældste belyendfc

indislie, babtrisbe og: flere A-lpbabeter slaac i nogen Forbindelse med

Runerne, eller ild;e.

Da det dog: er uvist om eller naar dette mit Haab I?an opfyldes,

vil mit Forsog" til en g'rammatisb Forblarin}}* over Runamoindsbriftcn,

som læng;e bar været færdig^t, snart blive for sig* selv forelagt Selskabet

for at optages i de af det udgivne bistorisb-pbilosopbisbe Sbrlfter.

Det er allerede LIevel tilstræliliclij; oplyst af tiisse Mindesmærker, jevnfdrte med
gamle ciiiiiesiske Annaler ofj Bcischcslaivclser , at Fyrster af nuddhas Tro have

for 0{j i Alexander den Stores Tid licrsliet over en stor Deel af Indien og i de

dertil jjrændscnde vidlloftijje Bjer|;landc; at saadanne Krijjere Ofjsaa have omstyrtet

eller aflost nahtricns (jrujsl;c Dynaslic o. s. v. Soe lierom Carl Ritters Slirilt: Die

Stupas (Topcs) oder die arcliiteetonisclien Dcnlanalc an der liido-Baktrisclien Kti-

ni{;sstrassc und die Colosse von Bamiyan, Berlin 1838, 8. Det kan ansees som cl

belsraeflcnde Bilag til hans udforlige Undersojfclser over Indoslsythcrncs og Getcrncs

ældste Historie i lians Vorliallc der europ. Volker Geseli. og hans store geographiske

Værk. Jfr. min Eddalærc I, 65 o. f . 120 o. f., 132 o. f., im o. f., III 23 o. f., 74 o. f.

106 o. f., 126 o. f. , 282 o. f. , 295 samt min Udsigt over den kaukasiske Weuneske-
stammes ældste Hjemsted og Udvandringer (1818) S. -i— 9, 22—23 oq Lex. I^Ii/tholog.

vei, UorcaL (1828, 4) S. 350-362.
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Hvor Saxo i den g-eograpliislse Iiullcdning* til sin danslce Historie nævner

Halland og Blelunjy, og* disse Landskabers Belig-jyenhed , tiiroier ban:

^'Men i Blek'mg seer man en til Vel for Reisende slukket Klippe, som

er udmærket ved forunderligrc Bogstavtegn. Thi fra Havet paa Syd-

kanten lober der mod Værcnds OrLener en Klippesti
^
paa hvis bejfge

Sider strække si{y to Linier, adskille ved et lidet Mellemrum 0{f uddragene

i en betydelig' Længde. Imellem disse Linier viser sig i Midten en

Flade, med overalt indhngne Figurer, bestemte til Læsning-, og^ endskjondt

dette findes paa saa ujævn en Grund, at det snart gicnnemskærer det

Hoie af Klipperne, snart liiber forbi Dalenes Dyb, kiendes dojf vedlige-'

holdte Spor af Bogstaver, der strække sigf i een Retning. Da Kong-

Valdemar, den hellige Knuds lyksalige Siin, indtaget af Forundrings

herover, iinskede at vide Betydningen af disse Tegn, afsendte han IXogle,

der skulde g-aae omkring* paa denne Klippe, ved noiag-tig* Undcrsogelse

samle de Figurer, som der vare tilsyne, og derefter optegne dem med

visse Streg-er af samme Skikkelse. Men disse kunde ikke fatte noget til

Tegnenes Forklaring af den Grund, at de indg^ravede Fordybninger deels

vare udfyldte med Skarn, deels afslidte ved de Gaaendes Spor, ogf

saaledes Fig:urernes Træk og' Skikkelse vare blevne udslettede paa den

fortraadte Sti. Hevaf er det klart, at selv Ridser i den haardestc Klippe,
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naar de overskylles ved lang-varig: Væde^ luinne sammen{froe og- udslettes,

enten ved Opsamling: af Sliarn eller ved VirLmng-cn af det dryppende

Regnvand."

I syvende Bog, hvor Saxo Leg-ynder at handle om Harald Hilde-

tand^ beretter ban om denne Konjje: ^'Til Minde om sin Fader lod han

dennes Bedrifter af Kunstnere (Runemestere) indhugge i en Klippe i

Bleking^ hvilken jeg alt har omtalt/'

Det er vel ildie uden Grund af Brocman i hans lærde Critil; over

Runeskrifterne (Undersokning om våre nordiske Ihmslenars Alder ^ efter

Brocmans Udgave af Ingwar Widfarnas Saga, Stockholm 1762, 4.

pag, 60j bemærket: at der hos Saxo finder en Modsigelse Sted imellem

den ulæselige Tilstand, hvori Klippe-Skriften i Blcking siges at have været

allerede i Valdemar I Tid, og den Vished, hvormed han i 7dc Bog beretter,

fra hvilken Tid og af hvilket Indhold den var. Derimod har den svenske

Lærde ikke bemærket, hvad der bliver indlysende for den, som har

været paa Stedet: at iSffo^o'* Beskrivelse over dette, skiondt i Grundtrækkene

rigtig, udentvivl kun er nedskreven efter Andres mundtlige Beretning,

og tillige har faaet den poetiske Farve, som er egen for Saxo^ overalt

hvor han handler om den gamle Sagntid. Efter Saxo^s Udtryk om

den blekingske Klippe-Indskrifts Liib, snart "over det Hoie af Klipperne,

snart forbi Dalenes Dyb" maatte man giore sig en Forestilling om, at

dens Strækning i det mindste var nogle hundrede Alen, i Stedet for en

Længde af 56 Alen, som den virkelig har; og i Stedet for Dale og

Klipper, hvorover Indskriften, efter Saxo^s poetiske Beskrivelse, fortsættes,

maa man ikkun tænke sig en noget heldende Klippeflade, hvorfra de

jævnlobende bugtede Linier paa den ene Kant lobe ned i en Kloft eller

Fordybning i Bierget.

Men herved faaer dog Brocmans Slutning: at Saxo har ^^aget

Oplysningen om Indskriftens Indhold ud af sin egen Hierne" ingen Be-

styrkelse. Hans Fortælling viser, at Stedet i hans Levetid har været saa
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navnliuiidlfftj at Kong* Valdemar den Fursle holdt det værd at sende Folk

derhen for at læse og* afskrive de Runer, man allerede den Tid troede at

finde paa Klippen. Men uag-tet dette ilske vilde lykkes dem, har det

dog* al Sandsynlighed for sig\, at de Udsendte have forefundet og* medbragt

et localt Sagn, som i det 12te Aarhundrede tillagde en af Nordens na^'n-

kundigste Konger, at have ladet sa^tte en Mindeskrift over siu Fader paa

den blekingskc Klippe. Der er ilsljc nogen Anledning til at tænke sig*,

hvorfor Saxo mere sluilde tillægge Harald Hildetand dette Monument,

end andre Konger fra Danmarks heroiske Alder.

Omtrent halvfemte hundrede Aar vare forlijhne, siden Saxo

havde skrevet om den blekingskc Runeskrift, da den beriimte danske

Oldgrandsker Ole fVorm skienkedc den sin Opmærksomhed
, p{f

(omtrent 1610) sendte sin Amanuensis Jonas Skonviy til Rieking* for at

aftegne samme. Denne fandt i Iloby Sogn, Rrækne Herred i Bleking-,

efter fVorms Udtryk (Monum. Dan. lib. HI pag\ 221) "'Levninger af

Monumentet, som Saxo har omivAi (rudera monmnenia a Saxone cxhihiti)

og" disse endnu noie passende til lians Beskrivelse"
,
nemlig^ hvad fj^orm

kalder "en trang Sti for Heste og Fodgængere, men ikke for Vogne,

der lober over en meget haard Klippe, som Indbyggerne kalde Rnnemo^

og i selve Lobet fremviser hist og her Brudstykker af Runeskrift, som

man ikke er istand til at bring-e nog'et udaf^ undtag*en paa et eneste Sted

Ordet Lnnp (±^1 1^^*)
Skiondt man efter disse fVorms Udtrvk næslen skulde troe, at

han antog Runeskriften at folge Stiens Lob, var dette dog*, som man af

detFolgcnde seer ('''Tracius vcroy qni transvcrsim semitamsccatSf lilerarnm

vestigia adhuc oslcntaV^) ikke hans Mening-, da han signer, at Runeskriften,

hvis Længrdc han angiver til 54 Alen, lober tværs over Stien, og saaled^s

*) ^fj4rctn cnim scmtta cqtiis ^ pediftbus, ncqunqitftm vcro curribns pci'via, durissttnnm

iranscurrii Cftntcm, accolis Utincmo dictam, ac in tpso transcttrsu litcrnram liuni^

carum hine inde ostcndit fmtjmcnta^^ ctc.
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Beskrivelse. Af hvillsen Grund denne Lærde tillægger Valdemar II Mo-

numentets Undersogeisc, da dog Saxo^sOvÅ: Rex Valdcmarus sacri Canuit

fausta prolcsy paa den naturligste Maade er at forstaae om Valdemar I, er

ild;e let at indsee. luvrigt han det bemærhes, i Anledning af at fj^orm er

den fiirste, der nævner Runemo som Stedets IVavn hos Egnens Indbyg-

gere, at det til vore Dage hos Sognets Almue har bevaret dette Navn,

hvis sidste Stavelse mo som et Appcllalivum bruges i Blehing om Lyng-

heder eller om Bahher og Bierge med ringe Jordbund, bcvoxede med Fyrre-

filsov o.d.L, vel ogsaa om Jorden selv paa slige Heder^ hgesom den ogsaa

findes i IVomina propria, f. Ex. den ihhe langt fra Buneiuo liggende Klippe

med en Grijnsfeensgang, Mahlmno^ og Wasmolosa-mo, en Hede i Smaaland.

Bunemo blev omtrent 100 Aar efter PVorm atter beslsrcvet af

en Blehlngsbo Peder Miltzell i en Disputation, trykt i Lund 1747 og

indeholdende en Topograplue over Brahne Herred (hvis ældre Navn,

som man af Kong Valdemars Jordebog seer, var fresier-Herred)* Han

angiver Buneshriftens Længde til 44 Alen, men tilfoicr: at der mellem

Bogstavtrældsene findes mange aabne Steder, hvor han antager, at Tidens

Virkninger have borttaget Skriften. Til dennes Forklaring tilstaaer han,

ei at kunne meddele nogetj ligesom ogsaa, at han, uagtet al anvendt

Umage, ikke i llunetrækkene har kunnet udfinde Ordet Lundy som

Joonas Skonvig antog at have læsL liivrigt yttrer Muttzelt og det med

Grund, at man ved en opmærksom Betragtning af denne Runeskrift let

vil finde Skrifttrækkene ikke lidet forskicllige fra de sædvanlige Runer,

hvilket han tillægger deres hoie Alder. Klippens og Runeskriftens Be-

skaffenhed har han derimod, af Mangel paa mincralogisk Kundskab, ikke

hunnet forklare anderledes end ved den Beretning: at man for at anbringe

Skriften har udhulet en Rende i Klippen og indsat et andet Slags Steen,

der niiiagtigen udfylde denne Rende, i hvilken man derpaa har ind-

hugget Runerne.
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Uag-tet Runemo iltl;e lænjye derefter (1753 eller 1754) blev

undersiig-t af Langehek og* aftegnet af den ham ledsagende Maler o{j

Arcliivteg-ner S. AbiUhjaard^ og' dernæst beriirt af den lærde svenslse

Oldgrandsker Itrocman i det ovenfor anfiirte Skrift (1762), ex'holdt Mo-

numentet bcrved ligesaa lidt nojfen ny Opljsning^ som \cd en sildigere

Undcrsogelsej Brocman foretog paa Stedet selv 1762. Hans Resultat af

denne Undersogelse blev luni dette: ^^at bvormeget end det, man seer paa

Klippen, ligner Menneskeværk, fandt han dog* deri intet andet, end hvad

Regnvandets Fald har kunnet bevirke i Biergklofter"; og han tilfiiier: at

Slien ikke efter Saxo og ff^orm gaacr over Linierne, meir ved Siden af

samme, og^ altsaa Skriften derved ci kan have lidt*).

Brocmans Mening* om den mulige Aarsag: til de Ridser o{f Fi-

g^urer, der findes i Klippen^ maa Enhver, som har sect Stedet, finde

ugrundet; hverken har Bierget en saadan Skikkelse, at Fald af rindende

Vand fra en Huide kunde virke paa denne Maade, ei heller vilde Figurer

af den Art, som de, her forefindes, kunne frembring:es i saa haard ea

Steenart som Trappen, (thi den er det, hvori Figurerne sees) ved rindende

eller faldende Regn- og^ Sneevand. Imidlertid har det Usædvanlig-e,

man kan vel sige Unaturlige, i at finde en Mindeskrift anbragt paa en

horizontal Klippeflade, i Forenings med den ligesaa usædvanlige Reskaf-

fenhed af Runelinierne og: Figurernes besynderlige, forvirrede og" usæd-

vanlige Skikkelse, i Sammenligning med de sædvanlige Runer, let kunnet

{five Anledning til den Paastand, som den bekiendte vandrende Antiquar

ifcf. C Arendt i Begyndelsen af nærværende Aarhundrede har yttret:

at Ridserne og Fig'urerne i Stenen ved Runemo samtlig^e ikke ere andet

end en IXaturvirkningf eller et IValurspil**).

*) Brocmans haaiulshrcviic Bcrclninfj om en Rcisc til Skanne Of; RIckinu paa del Kgl
iiibliothel; i Stocldiolmj see JSycrnps Heise til Stockliolm 1810, S. 68.

ISyernps Oversigt over Fædrelandets Mindesmærker 1806, S. 95.

, 5
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Saa ofte nu entlojy Runcmo i vor Alder er bleven Lesujft af

Svenske og: Fremmede, o{f deriblandt og-saa meer eller mindre Isjndigfe

Mænd, Lave dog hverlien de Figurer^, som endnu ere liiendelijjc i Stenen,

derved erboldt nogen ny Oplysning, ei lieller er Stenens Art og Be-

sIsafFenlied bleven nndersogt af nogen Mineralogi eller Geognost, der

I;unde vise Grunden til den besynderlige Mening, som hos Nogle bavde

dannet sig: at Runesl;riften var ndbuggen i en ved Konst i Klippen

indlagt forslsiellig Stcenart, eller afgiorc det siden Brocmans og Arendts

Tid ofte opliaslede Spiirgsmaal: om ihke den bele formeente Runesltrift^

eller alle de Streger og- Træls, der findes imellem to ildse ganslse parallel-

lobende Render i Klippen, snarere ere at ansee for en Naturvirltning',

end for et Værfc af Menncskebænder?— Heller ikke bos den sidst« For-

fatter, som noierc og med nogen IJdforligbed bar beskrevet det saakaldte

Haraldinske Monument, Rigsanliquaren Professor Sjohory (see bans

"Blekings Historia og Beskrifning^', Lund 1795, 1 D. S. 20—2i, 2 D.

S. 530) linder man Frugten af nogen saadan Undersiigelse, der kunde

afgiore bemeldte, efter saa Manges til dette navnkundige Monument ben-

vendte Opmærksombed, endnu tvivlsomme Punkter, Han angiver vel

med Bestemtbed, at bave læst 7 paa Klippen adspredte Runer, svarende

til Bogstaverne F, IJ, K, IV, T, L og M, uden at ban ansaae det for

muligt deraf at sammenlægge nogen eneste Stavelse 5 men ogsaa bos

Sjohorfj savnes den paa videnskabelig Underscigelse grundede Beskrivelse

over Stedets naturlige Forbold, bvorved i det mindste maatte kunne

bringes til Visbed, om nogensinde Runer paa en saa usædvanlig Maade

bave været indbuggede i denne Klippe, bvis INavn allerede leder Tanken

til det Sted, som S(txo for over 600 Aar siden kiendeligt nok bar

beskrevet; eller om man allerede fra Saxos Tid i saa mange Menneske-

aldre bar ladet sig skufle af den tilfældige Liigbed med Runebogstaver,

som et IVaturspil kunde frembringe i Stenen?

Det var i den Hensigt, at faae disse endnu raadende Tvivl om
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den eg-entlig-e Bcsliaflenbed af ct fra ældgamle Tider i Norden beromt

Mindesmærke paa en tilfredsstillende Maade hævede^ ojj det vijytigrste

Stridspunkt, om Runernes Tilværelse eller lliliC-Tilværelse paa Klippen,

afg-iort, at Selskabet, i Folgrc et Forslags af dets Medlem II. II. Hr. Biskop

Dr. P, E, Muller^ besluttede at afsende til Stedet en Commitlee, bcstaaende

af dets tre ;underteg*nede Medlemmer, ledsagede af Landskabsmaleren

Hr. F, Chrislcnsen^ og- at overdrage os, deels at lade Monumentet paa

Runemo med omliyj^-g-elig* IVoiag-tiglied afteg^ne; deels at undersiige saavel

Indskriftens nærværende ReskalFenbcd, som Stedets naturlige Forliold,

for saa vidt disse kunne oplyse Monumentets Existents som Konstproduet

ogr de liidtil usikkre Formodning-er om den særegne Beskaffenbed af
fe

Klippen, livorpaa det er anbrag^t; deels endelig* ved de forefundne Fi-

g-urers Sammenligning" med de forskiellig-e Slags Rune-Alpbabeter om

mulig-t at bringe det til stiirre Klarbed, om dette Rune-Monument kan

tillæg-ges den biiie Ælde, som det efter Saxo maatte bave.

Paa vor Reise fra Kiobenbavn til Blekinge ankom vi om Mor-

genen den 14de Juli til Hohy, i bvilket Sog'n, omtrent ^ svensk Mill i

Sydost fra Kirkebyen og" i Landsbyen Mortjuks Udmark, Klippen Runemo

er belig-jyendc. Efter at bave afjyivet en Skrivelse fra Hs. Hi>iærværdig^bed

Biskop Faxe i Lund til Stedets Sog^nepræst Hr. Pastor fVidff^ som

velvilligen meddeelte os enbver Oplysning*, vi af barn kunde erbolde,

begrave vi os strax samme Formiddage ud til Stedet, ogf ved Hjælp af

nog^le dertil leiede Folk lode vi Klippen ombyg-g*eligft rense for den

Græstorv og: Jord, som for en Deel beda^kkede den saakaldte Slang'C,

eller Strækningren af de to fordybede Linier eller Render i den ellers

flade og* jævne Klippe (JFlnihdllar kaldes efter S/ofcorr/ Klipper af denne

Beskaffenbed af den bleking-ske Almue), imellem bvilke de til Rune-

skriften benrcg-nede Strejjer og^ Figurer Ondes.

Efterat dette Foretag-ende var fuldfort i den forniidne Længfde,



og" det aclsl;illi{je Alen nedenfor det saalialdte Hoved af Slanggen j der

(indes paa den ned imod Kluftcn lieldcnde Deel af Klippen^ hejfave vi

os om Eftermiddag-en fiirst til en anden il;Le langt herfra beliggende

Klippe, Maklamo kaldet, hvor en lignende Steen, der, ligesom den ved

Runemo, befandtes at være et Trap-Leie, fremviste endeel Ridser og-

uordentlige Figurer, som vi ved forste Oiesyn vare enige om at erliiende for

et blot IVatnrprodnct. Herfra loge vi alter Veien til Runemo, hvor vi, ved

at sammenligne Tolal-Indtrjldct af begge Steders Figurer paa Klippen,

ligeledes maatte være enige om, at det med Runeskrift beliicndte Oie lettere

niaatte falde paa at antage en saadan Skrift i Figurerne paa det sidstnævnte

Sted. Efterat vi havde foretaget saavcl en noiagtig Udmaaling som en

noiere Undersogelse af alle de imellem den saakaldte Slanges Linier

eller Render forcfundne Ridser eller fordybede Linier, saavel de, i hvilke

nogen Liighed med Runebogstaver var at opdage, som de (ivrige, der

aldeles ikke frembi3d nogen saadan Liighed: bleve alle hine Træk ogp

Linier noie eflergaaede, og paa den nedenfor nærmere angivne Maade

ved Hr. Christensen saavel en Tegning optagen over Monumentet i

dets hele Strækning, som en Situalionslegning over den Egn, hvor det

findes. Den forstnævnte Tegning blev ved et trcdie Resog paa Runemo

den folgende Dag ved Morgenbelysningen atter sammenlignet med Mo-

numentets Linier og Figurer; lig-esom ogsaa en Giennemtegning af nogle

enkelte Rune-Figurer i deres naturlige Stiirrelse forsiigtcs. Imidlertid

havde jeg, Forchhammer^ i Særdeleshed undersogt Klippens BeskalTenhed

Og Egnens geognostiskc Forhold, og ere folgende de vigtigste Data til

Oplysning: om denne Gienstand med Hensyn til Indskriftens Natur og"

BeskafFenhed

:

De Masser af Granit-Gneus, der i Skaane vise sig i enkelte

Kiæder, som Kulien eller Kullabcrg^ eller oformige Masser, som Steens-

bufvudy udbrede sig i Bleking, hvor denne eensformige Dannelse meget
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snart bliver almindelig' bersLcntlc. I den liiiiere Deel af Landet er

Klippen iklain lidet skinit ved en temmelig' ufrngthar Jordhedækningj

overalt seer man enten hlottede Klippeva'ggej hvor Gncnsens Slcntning

(Schielitning) er næsten altid tydelig og livor disse Afsondring-er, forenede med

Atmospliærens Indvirkning, frembringe de store afrundede, over hinanden

dyngede Masser, som man har sammenlig^net med IJldsække, olier den faste

Steen træder frem i Overfladen som store svagthcldende Flader, I delte

Tilfælde blive enten de haardore Feldspatld^rystallcr ved Forvittring-en

hævede paa den bludere Grund, og* danne da en hnubbct Overflade,

eller smaa Quartsgange hæve sig af samme Aarsag frem som ophuiede

Linier, eller de naturlige Afsondringslinier, fordybode ved Regn og*

udvidede ved Forvittring, vise sig: som gigantiske Runer paa Stenens

liele Overflade* En kummerlig Vegetation, især af Birk, Ener og^ Lyng^,

har rodfæstet sijy i Klippernes Fordybnings og imellem de liise Stene,

hvorved det hele faaer en blandet Cliaracteer af Hede og* Skov.

I Blekinge, saavelsom i Skaanc og paa Bornholm, og- man tor vel

tilfoie, som i den hele (ivrige skandinaviske Granitformation, forekomme

Trapgange i Granit-Gneusen. De bære overalt den samme Cliaracteer;

den morke, for det meste sorte Farve, de lodrette Sidevægge, den hori-

zontale Afsondring, hvorved de deles i meer eller mindre store og regel-

mæssig-e liirkantede Stykker, og^ deres Nedstigen indtil en umaalt Dybde,

ere fælles for dem alle; ikkun i Kornenes Flinhed, i Gangens Mægtighed

og* dens Retning* ere de forskjellig-e. Som senere Product af en plutonish

Virksomhed, end Granit-Gneusen, nærme de sig^ langt mere fil Lava og-

de nuva*rendc Vulkaners Producter, end til hiin ældre Bjergart. Forvlt-

tringen virker eiendommelig^ paa denne Steen; den siinderklovcs med

overordentlig mange Revner, der tildeels staac lodrette paa Adshillelses-

Fladcn imellem Gncusen ogf Trappen; tildecis skære de denne under en

fikjæv Vinkel, der synes altid at være den samme« Ved disse Afson-

drinjjer beslemmes ea Forstyrrelse af Trappen hvor den ikke beskyttes
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af Granitvægfyene, imcdons den viser en stærlt Modstand imod Atmo-

sphærens cliemislie Indvirlining:, Smalle Gang^e bolde sifj derfor uforan-

drede paa horizontale Granitg-neus-FIader; de brede derimod blive for

det meste fordybede imod Midten af Stenen. Paa Skrænter, livor de

losnede Trapquadre Isunne falde ned, belegrnes Trapjj*ang:en altid , efter

dens forslyellige Storrelse, enten ved en dyb Kloft eller ved en med

Jord udfyldt Fordybning-,

Det under IVavn af Runamo belyendte Sted i Bleldngs Kystland

lig^g-er i Hoby Sog-n omtrent svcnsis Miil fra Strandbredden. Veien

derhen fra Sl;aanc fiirer over en af de nysomtalte BIrl;ebeder og: igjennem

nogle af bine yndige grtinne Dale i Granitg-neus-Dannelsen, der udmærke

Blefcings Naturskjonbed og^ bvis overordentlig-c Frugtbarbed fremhæves

endnu mere forOiet ved Contrasten med Omgivelsen. Omtrent ^ Miil fra

Runamo blive Granitgneus-Fladerne blottede for Jord og* Vegrctation,

og de underh'ge Tegninger , som Forvittring^cn har frembragt paa den

rcenslsyllede Flade, hnytte sig hist og^ her til g:amle Fortælh'nger om

Jetterne og* deres Bedrifter. Ilyppigen bar man ogsaa ved ftirste Oiehast

troet at see store Runebog^staver paa Klippefladen; men næsten i ethvert

Tilfælde har en nærmere Undersogelse ovcrbeviist mig^, Forchhammer^ om,

at det blot var naturlige Afsondringslinier
;

og* ihhun i meget faa Tilfælde

kunde der blive nogen Tvivl tilbage, om ihke Konsten havde en Deel i disse

Fig"urer. llunamo er en lignende, fuldkommen blottet Klippeflade, der

nærmer sigf til Kredsformen og har omtrent 50 Alen i Gjennenisnit.

Enkelte lave Bnske have med deres Rodder trængt ind 1 Klippernes

Revner og* gjore derved Fladens Form mere uregelmæssig^.

Eg-nen har en ophiiiet Charaeteer; imod Nordost antag^er Klippen

en langt stiirrc Ileldning* end paa de andre Steder og: danner tilsidst de

bratte Sidevægge af en smal og vild Dal, hvis modsatte Skrænt er

bedækket med utallige lose Granitblokke, undertiden af meget bctydelijy
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Storrclse, Toppen af den motlstaaendc Kjæde bcclælilses af BirLesliOv,

imellem hvis tynde Lov Ostersoen paa cnl;eUe Steder "viser sig*.

I Runamos Granifflade findes en Trapgang-, hvis Steenmasse er

tæt, sort og* meg*et haard, hvori der forehommer en Mængde smaa g^nlc

Svovlkiispiuicter og-, hvad der er L'uigt interessantere
^ netop her ndldler

den sigfj det vil sig-e, den hliver smallere og smallere indtil den tilsidst

forsvinder. Dette Forhold, som sandsynligviis fuides ved alle Trapgange,

iagttages ildtun yderst sjeldent der, hvor ing-cn nyttige Mineraller foran-

ledige en Forfolgelse afGangen ved Bjergbyg ning, ogjeg-, Forchhammer^ har,

omendslgondt jeg- liar undersogt og forfnlgt en stor Mængde Trapg-ang-e,

aldrig- seet det fiir. Gang-ens Strygning- er Nord-Nordost og- Syd-Sydvest
5

den hiler sig* ud imod Syd-Sydvest, men, forend den saaledcs forsvinder,

forlader den sin lige Retning og: danner flere Boininger. Man indseer

ogsaa let, at den Kloft, som er frembragt ved Jordrystelsen og" udfyldt

ved Trapmassen, ilduin der, hvor denne forenede Virkning: var stærhest,

hunde blive bred og* uafhængig- af Granitens Afsondring-sflader; at den

derimod paa andre Steder maatle blive mindre mægtig-, og^ derfor tildeels

folge Hovedsteenmassernes Allosningsfladcr.

Paa den nordostlige Shrænt af Runamohlippeu har denne Gang^

en Mæg^tighed af 28 Tommer, og- 42 til 16 Alen derfra findes i Gaugens

Strygnings-Retning" en Kliift i den bratte Granitvæg:, som uden al Tvivl

hidrorer derfra, at Trappen er udvashet
0{f

nedfaldet.

I Trapg-ang-ens Boininger og- Udhiling-er har man villet see en Slanges

Figfur, og en vis Lighed han ihfce mislijendcs, men jeg, Forchhammer^

gfjentager: disse ydre Omrids og denne Figur ere aldeles tilfældige og blot

IValurens Værh. Paa Slangen findes* der Linier i Trappen og- det er disse

Linier, hvilhe man undertiden har anseet for Runer, undertiden derimod,

betragtet som IVaturspih

Der forekommer to Arter af Linier paa Trapg-ang^en:
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1) Nojyle, som fra Gang-ens ene Grænclselinie g-aac tværs over til

den anden. Mange af disse forisættes dybt ned i Klippen
0{f have

overalt den samme Brede, Dette er Revner, saaledcs som de overalt

vise sig i Trapgange, og som, især i de smalle Gange, bestandigen

g^aae fra den ene Bcgrændsningsnadc til den anden, hvorved de tillige

vise en stor Parallelismiis.

2) Andre Linier udfylde derimod med deres Længde ikte den

hele Trapgangs Brede. De ere afbrudte nær ved Ilanden, og paa et

Par Steder, hvor man har kunnet undersoge dem noiere, finder man, at

de ikfce gaae ned i den dybere lig-gende Masse. Disse Linier ere upaa-

tvivlelig et Konstproduct, sandsynligviis Runer. Det, som endnu mere

bekræfter denne Mening-, er, at disse sidste Linier undertiden ende

med en lille Trekant, saaledes som vi danne den ved et F, en Form,

der ikke vel kan tænkes under disse Forhold frembragt ved Naturen.

Endelig bekræftes den Mening, at disse Linier ere Konstproducter, ogsaa

derved, at de paa et Sted meget tydelig gaae over i Graniten. Da Trap

og Granit ere meget forskjellige Steenarter, og her skarpt adskilte, saa

er det iklse vel tænkeligt, at Revner i Trappen skulde fortsætte sig ind

i Graniten, noget, som jeg, Forchhammer^ heller aldrig har iagttaget.

l\aar nu enkelte Linier, som ved Runamo er Tilfældet, fra Trappen

virkelig fortsættes ind i Graniten, saa maa dette være en Konstvirkning,

og man kan formode, at de skylde en ubehændig og uovet Konstner

deres Oprindelse. Jeg, Forchhammer y maa derfor ogsaa for mit Ved-

kommende ansee det for afgjort, at en Deel af de Linier, der findes paa

den saakaldte Slange i Runamo, ere konstige. Ogsaa af de naturlige Revner

ere flere tydeligen benyttede til lignende Tegn. Man erkjender dette ved

de kileformige Fordybninger, som de vise paa flere Steder.

Efterat jeg, Forchhammer^ saaledes havde overbcviist mig om, al

der forekommer konstige udhugnc Streger paa Trapgangen ved Runamo,

bleve vi enige om den Maade^ hvorpaa vi vilde lade Monumentet aftegne,
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og: da Mineralojycn ojy Geognostcn i dette Tilfælde maattc hnvc en afgjo-

j'cndcStemmCj blev det vcdtag-ct, at jeg*, Forchlunnmer, ene sisiilde hestemme,

hvilke Linier der maattc antagnes at være indhugne af Menneskehaand, og

hvilke der maattc forudsættes at skylde Naturen deres Oprindelse. Prem-

g'an()^smaaden var nu iolgcnde:

Enhver enkelt Linie blev iindcrsogft, og^ de Linier^ som jeg' ansaac

for indhugne, efterskrcvnc med Krid. Dcrpaa tegnede Hr. Christensen^

som havde ledsaget os, fiirst de saalodes udmærkede Linier med stærke

Streg-er, ogp siden de andre, som jeg: ansaae for Revner^ med fine Linier.

Den folg-ende Dag: sammenlig^nedc alle Commilteens Medlemmer Teg-

ning^cn med de naturlige Forhold*

Saaledes er een Teg'ning* fremkommen, som vi gjcngive med to

Kobbertavler, hvoraf den ene viser alle konslijyc Linier (Runer?)

med stærk Sværte, medens alle naturlige Revner ikkun ere antydede, ogf

den anden Robbertavle viser ogsaa disse Linier med samme Styrke som

de andre, hvilket er Tilfældet i IVaturcn. Den sidste Kobberfavle er

altsaa et Portrait af Runamo; ved den forste derimod har der været

benyttet Kritik^ men, jeg: gjenfagxr det, denne Kritik var udelukkende

bestemt ved den naturvidenskabelig^e Undersogelse, og' ingen forudfattet

Idee om Tegnenes mulige Retydninjy kan have liavt Indflydelse derpaa^

da Runebojfstaverne ere mig", Forchhammer^ aldeles ubekjendte.

Jcjy, Finn Mngnuseny anseer det for upaalvivleligt, at de ved

Runariio indkug-ne ældg-amle Characterer ere Runer, nogle tildeels af

disses mest bckjendte Art, andre derimod ubekjendte, og saaledes blandede

raed de andre, tildcels som Binderuner, at der endnu neppc kan haves nogei

Haab om deres, eller overhovedet om Indskriftens rigtige Dechiffrering^.

Den niiiagiig^e Tegning-, som med yderste Omhu blev confereret med

Orig'inalcharactererne, giver bedst BcgTcb om disses Udseende 5 de ligne

tildecis de Fig^urer, som ere indridsede paa en ved Danzig: funden Urne,

af hvilken en Gibsafstobning: haves i det herværende Kongeligge Museum
6



for nordislic OWsag-er paa ChrisUansborjj Slot. Dette luinde lede til

den Formening: 5 at Ijcg-ge nedstammede fra Nordens ældste Gotlier, der

af Manjye antag-es for at være indvandrede over Ostersiicns sydostlige

Kystlande og* selve Ostersiien til Gotland i Sverrig", Bleliing- o. s. v. Dog'

have andre af Indskriftens Characterer stor Lighed med de plioenicislsc,

celfiberiske o. fl., hvilket forst ved en detailleret Jevnfiirelse af hver

Character især med dens Paralleler i forskjellige Skriftarter kan ventes

tilstrækkeh'gt oplyst.

Vi maae endnu tilfiile, at det Klippcstcd, der fuides i samme

Hedestrækning, Makletno kaldet, er en lignende Granitflade , der ogsaa

er gjennemskaaren ved en Gronsteensgang; men denne er l)redere og

slet ikke boiet. Dens Strygning er Nord-Nordvest og Syd-Sydost. Ogsaa

her findes i Gangen en Mængde fordybede Linier, som man undertiden

har anseet for Runer; men, i Fiilge de tidligere an forte Characterer maae

de alle erklæres for at være naturlige Revner.

Kiiibcnhavii ticri IGdc November 1833.

€. Molbech. Finn Iflag^nn^en. Gf. Forcliltammer.
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Tillæg.

TTilfælflifye Omstændijflictler liave foranlediget, at denne Beretnings, som

blev forelajft Selsliabet den 16de November 1833, forst nn tommer i

Publieiim. Den store Cherailier Baron Berzcliusy som i Aaret 1836,

under sit Opbold i lijobenliavn, fil; et A-ftryl; afden 1ste Kobbertavle, har

senere besog-t Stedet, og^ har i Kongl. Vittcrhels-Historie- ocli AntJqvitefs

Academiens Ilandlingar, lide Del, 1838, givet en Beretning om sin Under-

siigelse, der gjor det meg et sandsynligt for ham, al alle Linier paa Runamoes

Trapgang ilduin erc naturlige Revner. Berzelius lyendte iltl;e Detaillen

af vore Undersogelser, og vidste ild;e hvilhe Forsigtigheds^Regler vi

havde truffet for at silihre os mod de Feiltagelser, som forudfattede Me-

ninger saa let foranledige ved slige Undersogelser. Han havde ildain

den Tegning til Sammenligning, hvor de luinstige Linier vare fremhæ-

vede, og maatte altsaa naturligviis finde Vanskeligheder i at gjenlinde

Linierne i IVaturen. Vi have sammenlig-net Maldemos Trapgang- med

Runamoes, og jeg er fuldkommen overbeviist om at en saadan Sammen-

ligning vilde have bragt den store Naturforsker til samme Resultat som

os, at nemlig de fleste Linier paa Runamos Trap ere indhugne.

Kj6benhnvn den M^e Februar 1839.

Gr. Forehliammer.

6*
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In die d ni n g.

!Fr,i den I Sele Juli 1853 eller Tilendebrinjjelsen af den ved Videnslsabernes

Selsliab foranstaltede TJndersog"clse o\ev Rwiarno ved den dertil udnævnte

Conimittee, havde jeg> indtil den 22de Mai 1834, altsaa i en Tid af fulde

10 Maaneder, ingen anden Mening derom end den^ som jeg* paa selve

Stedet bavde futtet
,

og- som findes anfort i Gommitteens Beretning (ber-

ovenfor S. 41—42)*).

I den der fremsatte, hnn til et Qærnt og usiLbert Resultat ledende

Ansliuelse rokkedes jeg aldeles ildse ved mangfoldige gjenlagne Forsiig

til Indsbriftens Læsning paa sædvanlig Maadc, ved bvillse jeg ikhe kunde

udbringe Qt eneste sammenhængende Ordj end mindre IVoget, som sikkert

viste sig at tilhiire noget vist Spvog. Men paa den ovennævnte 22de Mai,

om Eftermiddagen, da jog havde efterseet den Isle Correclur af det

1ste Aftryk af den Kobberplade, der forestiller de af Indskriftens Cha-

racterer, som af Prof. Forchhammer vare erkjendte for at være indbiigne

eller frembragte ved ESunst, fd« jeg tilfældigviis det Indfald, at forsiige

Indskriftens Læsning bagfra eller fra Hoire til Venstre, Strax læste jeg

*) I>e Karalitcror paa en ved Dnnzijj af Jorden opgravet Urne, med Iivillic jejy da

fandt at den lier omliandlodc Indshrifts l{o|jstavlc(;n havde nojjea LijjUcd, ere nu
Mevne aflej^nede eflcr del raesimile, der haves af den i det iicrvierendo Honycli|;e

I\luseiHn for iiordishc OIdKaj;^er, — ojj lindes tilli{[onied Urnens egen i^igur paa dcn
licrhos folgcudc 4de Kobbertavle. Sce ovenfor S. 16, 41—42.



da, uden mindste Hlndrinjf, Ordet hitUekinn (hildekinn eller htjldekinn)

0{f
de ovrijfc fuljjte snart efter uden nogen synderlig Besværlighed, ved

at læse Indsluiften saaledes, men ellers efter de JRegler, hvorefter man i

Island (og liere Lande) fordum har plciet, samt lildeels endnu pleier at

oplose de saal;aldte Itinderuner (indviklede eller sammenflettede Runer),

Eftcrhaanden nedskrev jeg Ordene, samt fandt strax, at de vare, med

Undtagelse af selve Begyndelsesordene, affattede i det oldnordishe Sprog,

og udgjorde fuldkommen regelrette, ja endog allitercrede Vers i det saa-

haldte Forutjrffalay (Oldtidens Versemaal) ogsaa kaldet Slarka&avlag

o: Stærkodders Versemaal, sandsynh'gviis af det Kvad, som denne Kæmpe-

skjald siges at have digtet om Bracivalleslaget, i hvilket Kong Harald

Hihletand omhom.

Indtil Torfæusy som allerforst bragte noget Lys over Danmarks

(for os) ældste Tidsregning og Historie, plejede Forfatterne at rykke

Harald Hildetands Regjeringsperiode meget hoit op i Tiden; saaledes

siger Ole fVorm^ at Harald blev Konge Aar 276 efter Chr. Af de

nyere Forfattere, som med storre Kritil; have sogt at give den en chro-

nologisli Bestemmelse, har den lærde Svensker fVallman antaget, at

Braavalle- Slaget holdtes Aar G80. Derimod ere IVordens fleste ovrige

Sagngrandskere nu enige om at henfore det til det 8de Aarhundrede,

dog for det meste i forskjellige Aar, — nemlig: Espolin henved 718,

P. E. Muller y N. M. Petersen (og: tildcels Sidim) 750, Torfæns 735,

Jtredsdorff (og tildeels iS?i/uii) 770. Med denne Periode stemmer ogsaa,

mere eller mindre. Sandsynligheden af de forskjelh'ge Slægtregistre fra

Harald Hildetand og Ragnar Lodbrok, som Landnuma og flere Old-

skrifter indeholde.

Visselig fattes jeg Ord til at beskrive hvor overrasket og for-

bauset jog blev ved den fuldkommen forslaaelige, ja klare og^ tydelige

Sammenhæng af den her omhandlede versificerede Indskrift, saaledes som

jeg i henved et Par Timer havde dcehiflieret den. Forst lagde jeg
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rigiignofc især MærLe til tie tleri forcljomiwende Aser og" Alfer, Odin,

Frcyr
0{f

Freja (eller Kjærlijyheds-, Venskabs- 0{;" Trofasllieds-Giulerne

overhoved) 5 dernæst derJil at llildckinn eller llyldekinn her maalte være

et Tilnavn, der svarede til det nu almindeli^y belyendtc Uildcland ^ især

da jeg' snart antog, at den Harald, der nævnes sidst i Indsi^riftcn, maatte

være den samme Person. Herom overhcvistes jeg* endvidere ved at

finde hans af Sagaerne Lelsjendte Slyald Gard (ogsaa nævnet af Sn.vo)

som den der indhuggede Indshriften, men Itin^ og Ole^ disse Laade af

Saxo og* Sagaerne belyendtc Personer, som huns Modstandere.

Idet jeg forbeholder mig herefter at omsLrive og' nærmere for-

Idarc selve IndsliritlLen efter dens saaledes fuldforte DechilTrering, melder

jeg her forelobig, at den ftirste, som jeg ansaae for min Pligt at meddele

den hele Opdagelse, var naturligviis den udmærkede Lærde, som var den

forste Ophavsmand til Runamos vidcnshabelige Undersugelse og som

tillige forstod sig vel paa Runer, men dog især var fuldkommen fortrolig

saavel med Saxos som Sagaernes liertil horende Beretninger, — nemligr

Rishop Peter Erasmus Midler, Efter at jeg selv paa et Aftryk af

Kobberet liavde nedskrevet min Læsning af Indskriften, lempet efter

enhver af Originalens Characterer især^ tog jeg: deraf en ligelydende

Gjenpart og sendte den strax efter til Biskoppen^ som da opholdt sig

paa Landet, dog ikke langt fra Staden. Han undersogte det Hele saavidt

muligt, og snart erholdt jeg haiis Svar, som jeg anseer for at være af

den Vigtighed, at det her bor meddeles in extenso:

^*Fortnitcn den S4de Mai i8o4,

'^Saarc behagcligen blev jeg overrasket ved den Pakke, min Son

"medbragte fra Hr. Professoren til mig-, hvoraf jeg: erfarede Deres Op-

"dagclse af Runamoskriftens Læsning. Dette overgik langt min For-

"vcnfning- og- endog mit Uaab. Runernes Læsning forekommer mig*,

"efter hvad jeg* herude kan skjonne, ligcsaa rigtig' som ingenieus. Bliver

^'der end i det Enkelte Tvivl (ilbage, synes mig dog det Hele at passe

1
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"saa g-oclt sammon, at det selv er Borg-en for sin Gyldlglied. Om Ad-

"sLillijjt, som i Indslaiften er mig' dunlicltj vil jeg: ved Samtale med

"Hr. Professoren erholde nærmere Oplysning*. Idet jeg alfsaa aflljertek

"lyhonslser Dem, den gamle Literalur og mig^ selv med denne Opdagelse

"forbliver jeg- Deres (o. s. v.)

JP. JB. mutter."

Kort Tid derefter lom Bishoppen selv til Staden; jeg: havde den

Forndjelse at tale med ham om den hele Sag, og* hunde ihhe forstaae

rettere end at han fandt sig fuldkommen tilfredsstillet ved den Losnings

af Tvivl, som han havde fattet over enfcelte Ubetydeligheder. Jeg^ fandt

saaledes (efter at detFornodne af mig- den 30te Mai var meddeelt Viden-

shabernes Selshab i et forelobigt Foredrag) ing-en Betænlselighed ved at

meddele Prof. Schouw^ ef*ter hans Begjæring, en Beretning- om den shete

Opdag'clse med Indskriftens Omskrivning- til sædvanlig* Bogstavskrift og

mit Forsiig til dens (ivrige Forklaring, som udgjorde (med en kort Ind-

ledning* om Runerne overhoved) IVr. 119 og- 120 af hans danske Uge-

skrift, der udkom i Juni 1854.

I\u burde rigtignok, som det vil forekomme de Fleste, Runamo-

Indskriften, saaledes som den da var bleven læst og^ fortolket, straxhave

været fuldstændig- udgiven. Men, — den var da, blandt alle hidtil pu-

blicerede eller nogenlunde bekjendte, den eneste af sin Slags, hvorfor

det forekom mi{y onskcligt at andre lig-nende nordiske, hvortil der da

var Udsigt, kunde forklares og* ud{yives. Just i det samme Aar, da

Bunamo-Indskriften undersog-tes (1833), ankom hertil fra Edinburgh en

Afbildnings med forskjellige dertil hiirende Afhandlinger af en ældg-ammel

Runeskrift fra en Obelisk eller et forhenvæ^rende Steenkors i Ruthwell,

en Flckkc i England, kort fra den skotske GræMidse^ forhen liggende i

det selvstændige Kongerige IVorthumberland, dog- i et District, der end

for havde lilhort de skotske Pieter, som af mange sagkyndige Lærde

antag'es at have været af nordisk Oprindelse. Det var allerede for fcort
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Tul siden bleven opdaget 0{j Levist, at denne Indslsrift var affattet i de

saalsaldte ang-clsaxisl;e Runer, samt at den tillige indeholdt Ordj som

dcels hunde antagi^es for at være angelsaxislie, deels skandinaviske. Da

1\unamoindsI;rirten endnu er den ældste blandt de cgfentlig" nordisl^e, der

nogenlunde kunne henfores til et vist Tidslob, men vore Oldsagn berette,

at Harald Hildetand havde ndstralst sine Krigstoge ogp Erobringer til

Northumbcrland, hvor Rutlnvell forhen laae, fandt jeg mig opfordret til
H

noje at undersog-e den hele Sag, især dog* Indskriften og" de forslyelligc

Aftegninger af den, som jeg: havde kunnet overkomme, med del hidtil

ikke noksom bekjendte Alphabet, hvortil den egentlig hiirte. — Jeg var,

efter min Mening, saa heldig* at kunne dechiffrere det Hele (forsaavidt

det blev mig* muligt efter Aftegningerne, og Indskriften selv ikke, forend

de togfes, var bortfaldet eller beskadiget) — hvorved det tillige blev

godtgjort, at den maattc være forfattet omtrent i AaretCSO, og' folgeli{f,

efter al Sandsynlighed, ældre end Runamoindskriftcn. Denne vidlloftige

Undcrsogclse medtog en saa betydelig' Tid for mig, at den ikke kunde

blive fuldstændig- publiceret forend i Aarcl 1837.

Imidlertid vare, lijfefra 1834 af, adskillige interessante runolog-Iske

Opdagelser, tildeels foranledig-ede af Runamoskriftens Læsning, (fj^^^'c I

Danmai'k, samt forvskjellige det forhen eller endnu tilhorende Provindser,

hvilke jeg' og- efter LeiHghed og' Evne har stigt at bidrage til at under-

slige 0{f oplyse,— hvorved Parallcler til den nysnævnte Indskrift virkelig:

ere eller herefter ville blive brag t for Dag-en. Jeg" havde i Sinde at om-

handle dem alle i den almindelig-c Hoved -tJndersogelsc om Runerne

og^ deres Oprindelse, hvortil jeg- allerede har samlet betydelige For-

arbeider, — men har maattet opsætte dens Fuldforelsc (hvis Liv og

Helbred undes mig) til den sandsynligviis ikke fjærne Tidspunkt, naar

tilstrækkelig- Underretning: han faaes om Prinsep^s^ LasseiCs og" Fleres

nyeste vigtige Opdag-eiser i den ældste indisk-baktriske Palæog-raphie^

Alt dette har jegf ellers nærmere udviklet i en særegen (ovenfor mcddeelt)

1*



Udsi}yt over Runcliterahirens nærværende Staudpnnlit, hvoraf (o{j tillijje

af forslijellijfe mod nærværende Afhandlings ful{fondc Afbildnin^jer ogf

IndsIirifYer) jeg haaher at det tilstrældielig- vil indsees, at Videnslsaben

ilske har laht^ men snarere vundet ved den hidindtil sl;etc Udsættelse af

Runamoindskriflens Publieation; nu finder jeg^ dog*, at denne ildic læng-er

bor forhales, og^ lægg-er derfor, for min Deel, strax Ilaanden paa Værfcet.

Vi ville da forst hetragi^te Indskriftens a'ldste os belyendte literær-

hermeneutislie Historie, forsaavidt som det ild;c allerede er sheet i Com-

mitteens Beretning'.

De ældste hertil hiirende TJnderretning'er finde vi allerede hos

Saxo Grammalicus i hans danske llistoj'ie (rimeligviis fuldendt 1181)

paa tvende forslijelUjye Steder. I Fortalen forehommer fiirst den særdeles

mærl;værdig:e Beskrivelse over Runamo, som i Oversiettelse er meddecU

her ovenfor og- lyder saaledes i Orig-inalen

:

Verum apiid Itlekimjiam apia rneaniibus*) rupcs mirandis liie^

rartim noiis inlersluicla conspicilnr. Sif/uidem a meridiano mart in

deserta Verendiæ petrosa porrujitur scmiia^ r/vam hinæ lineæ^ exiffuo

discretæ spatio, proiraclis in loufjxim ductibus amplcclnniur ^ tider qvas

medio loco plamim factis ad legetidtim fujxiris iindiqvcsecm exaralum

oslendilur. Qvod licct adeo silu inæqvale exislai^ ut tnodo moniiiim alta

proscindnly modo vallium ima præiereat^ eodem tamen tenore literarum

vestigin servare diynoscitnr : f/varum significalionem Ilex f^aldemarus^

sacri linnuii faxmia proles^ admiralionis cansn eognoseerc cnpicns^ misily

qvi rnpem permeantes palentitnn illic charactertim scriem ciiriosiori inda-

gatione coltigercnt ac postmodiun virgidis qvibnsdam mb iisdem formarum

apicibus adnotarent* Qvi ideo nihil ex iis interpretamenti comprehendere

poinerimty qvod ipsa eadaiuræ concavitas partim cæno interlita^ parlim

commeanlium adesa vestigiis^ figiirata; proiractionis seriem obtrito calle

) Sctxo synes hermed at sigte til Fodijjæiigcrc, om livillie Udlrylihct olie Lruges.
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confuderat Unde conspicmim est eiiam pclrinæ soliditaiis rimas diidino

madore comphdas^ aut sordium colltwione mU irrujua nimhorum insiilla"

tione concrescere. — O}}' det andet der ligeledes oversatte Sled af 7de

Bojy: Idem in monimcnlum pfdris cius res (jeslas apttd Blckimjiam rupi^

cuins memini^ per arlifices mcmdarc curæ habuiL

Da vor Saxo selv levede i Kong* Valdemar den stores eller forstes

Tid, maa hans Beretning" om den blelsingslse Klippesl;rifls Undersogelse i

Hovedsagen være sandfærdig, endshjundt det (efter hvad Comniittcen

allerede har udvildet) tydelig noli indsecs at han ihhe selv har været

paa Stedet , men blot hort Andres noget misforstaaede Fortælling-er

derom.

Hvad ellers den Maade angaaer, paa hvilken de af Kong: Val-

demar udsendte Runemestere shiilde afhilde Karaktererne j forstaaer jeg:

nu 5 efter nærmere Overvejelse
j

Originalens Udtryh saaledes, at il;ke

selve Runestavene eller Runernes Bogslavfigurcr menes ved Saxo''

s

virgulæ^ men derimod de TræstoId;e, Bretter eller Kjævler^ paa hvilhc

Indskriftens Figurer shulde indslyæres efter deres rette Form. Saadanne

Stoldse eller Bretter brugtes almindelig* i Nordens Oldtid og Middelalder

til Indslijærelse af Runer, og: tjente saaledes istedetfor vore Breve i Dan-

mark, endnu 1177 (efter Saxo^s Vidnesbyrd) samt og-saa end senere i

Norge f. Ex. i Aaret 1226, da en af de saahaldte Rlblnnigcr under-

rettede Kongf Hakon Hakonson om deres ovcrste Anftirers Dod ved et

saadant Ilnnckjævle istedenfor et Brev; et andet ommeldes 1210 som

kastet over en Elv, for saaledes at meddele en vis Underretning. Slige

Kjævler eller lange ogf smalle Bretter (af hvilke et Par norske fra det

12te Aarhundrede endnu opbevares i det Kon{yclige Museum for nordiske

Oldsager) kaldes paa Latin af f^cnantins Fortunalus (som levede henved

Aaret TiSO og havde forhen reist i det nordlige Tydskland) vir<jxdæ^ i

hans bekjendte Vers:
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Itarhnra fraxineis pingaiur runn tahellis

Qvodque papyrus a(jil virgida plnna vnlet*^

Pagina si rcdenl pcrscripta dolniile charta

Qvod relegi poterit fructus amaniis erit.

Da Valdemar den Store regrjerede fra 11S7 til 1182 er del

rimelig't at han har ladet Underso(felsen over Runamouulsferiften foretagne

i et af de saaledes betegnede Aar, Det er at formode, at han (ligesom

hans Son og^ Eftermand Valdemar den anden) forstod sig: vel paa Ri]ncr3

vist er det at han holdt af Oldsag-cr og* havde i det mindste to islandske

Slijalde ved sit Hof, nemlig' Tliorstein Krop og* Arnald Thorvaldsen,

den sidstnævnte stod i stor Yndest baade hos Kong-en og Erkebishop

Absalon; ligesom ogsaa Saxo bevidner , at han havde stor Forstand,

Igcndte Oldtiden noje og var vel forfaren i Historien, samt at baade

Kongen og Erkebisfcoppen gjerne horte hans Fortællinger om ældre Be-

givenheder. Der Isan da neppe være nogen Tvivl derom, at denne Arnald

Thorvaldsen er en af de sagnfcyndige Islæ^ndere, hvis liistand Saxoj

efter hans egen Tilslaaelsc, har benyttet ved sin danslse Histories Affattelse

Fra hiint misljldicde ForlollinJngsforsog hensvandt den lange Tid

af ntesten 500 Aar indtil et nyt igjcn blev provet ved Ole ff'^orms Om-

sorg af Jonas Skonvig^ efter hvad der herovenfor (S. 51) er bleven

anfort. Aaret efter at Mutzells (ogsaa i Commiltee-Berelningcn om-

meldte) Skrift iidliom, nemlig 1748, paastod den belsjendle Erik JuL

Bjdrner at Harald og Lund (Slixdcn?) nævnes 1 Rnnamoindshriften, ^'hvilket

^'han havde beviist i et Skrift kaldet Examen runicum (L. 2, §12)"*),

men dette Skrift er, saavidt jeg har kunnet erfare, ikke udgivet i Trykken,

og det er mig ligeledes ubekjendt om selve Haandskriftet endnu er tik

1777 i Mai forfærdigede Conducteur Ililfeling en Tegning af

Runamo, hvilken Nycrnp ansaae for den paalideligste (Hist. Stah Skildr.

') Svca liikeus Hafda Alder (Sfocfchoim, 4) S. 85,

F
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af Tilst, i Danm. og: Norge IV^ 90). Den sainme Mening: yltrede Pro-

fessor Sjohorg (siden Sverrig^s Rig-santiqvar) i bans Blelung-s Historia og:

Beslirlfning:, I, 21 , idet lian erldærede den Aftegnings nt Uilfeling selv,

som liængfcr i Hoby Kirkes Sal;ristij for ^%aa paalidelig- som den Lunde

"og: burde være/' — Den af Videnslsabernes Selskab udsendte Committe

bar langt fra ikke fundet denne Dom bekræftet. — End en Kopie deraf

findes i det Kongelige Ilaandbibliolliek, blandt de af Arendt efterladte

runolog-iske Samlinger, bekræftet (men dogp ikke tcg-net) af llilfclimj selv

Cpaa Dag^snæs) 1806, samt eller ogsaa, efter Ojesynet, den 14de Septbr.

1804 af Provst Jlnllstrom^ daværende Sognepræst til Hoby.

Sjohorg bar ellers i forskjcllig-e Skrifter omtalt denne Indskrift:

paa forskjellige Maader. I sit nysnævnte Værk siger ban, 1792, at

"de indg^ravede Figurer ere beel ukjendelig^e. Man seer forskjellig-e Ridser

"eller Ridsning^er, som synes at være Levning^er afRuner." 7 Bog-staver,

som ban kunde gjenkjende, nævnes ovenfor i Committee-Beretning^en

(S. 34). Endelige tilfoier ban denne Erklæring:: "Delte Mindesmærke er

"beel utydclig-t, men derfor ikke ubetydeligst." 1797 anforer Sjohorg

folg-ende berom i sin nordisk-arcbæologiske Lærebog: (Indledning* til

Kunnedom om Fiiderneslandets Antiqviteter p. 154): "Den ældste Skrift,

"vi i IVorden kunne paavise, er den forslidte Rune-Inscriplion paa den

"flade Klippe Runamo i Blekinge, bvilken Saxo sig^er at Harald Hildetand

^'lod indridse som et Mindesmærke efter sin Fader. Den paaberaabes

"o(lte for at vise Runers, ja endog- Runestenes bedenske Alder 5 men en

"Kong'es Bedrifter, skrevne paa en flad Klippe, kunne vi ikke kalde nog-en

"Runesteen. Jeg: bar nojc beseet saavcl dette Mindesmærke som en

"nojag-tig" Teg^ning: derover, jævnfort det med Saxo*s Ang-ivelse og* be-

"skrevet det i Rlcking^s Historie (1. c). Hvad jeg- af disse Grandskning:er

"kan slutte er: at der paa Runamo virkelig- har været en Skrift, afhvilken

"mange slumpede og* faa læselige Runer kuime flndes, dog^ saa adsi»redte

^'at ikke et eneste heelt Ord kan faaes ud derafj
— at vi ikke ere beret-
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"tiyede til, som lirocman^ at bcslsylde Saxo for en af liam selv opcUg-tet

"tlsandhecl, naar han anjji^iver dette Monument for at være fra Harald

"Hildetands Tid; at det snarere er troelifjt at Saxo har seet for sig-, om

"il;l;c Alitstyliker (handlimjar) ^ saa dojf i det mindste Traditioner, og* at

"saaledes Runamo Laadc af Lagerbruiff ogf Suhm ansees for at fortjene

*^stor Opmærfcsoadied."

Henved 7 Aar derefter, rimelig-viis den 14de September 1801,

besogtes Rnnamo af den i sin Tid ved fleersidig-e dojy mest palæog-raphisl;c

Kundskaber 0{f
tillige ved mangeliaande Særlieder behjendte vandrende

Litcrator, Holsteneren Martin Friedrich ArcndL Han tilmeldte Sjoborg

kort derefter den formcentlige Opda^fclsc, at samtlig-e Ridser og* Sprækker,

som man bavde anscct for Runer, vare dannede af IXaturen, og' at den

hele Indskrift var saaledes at betragte som et Naturspil.

Denne Erklæring* rokkede strax Sjoborgs tidligere Menings nog-et.

4815 bemærkede ban (i sine Forstik till en Nomenklatur fiirnordiska Forn-

lemningar S. 38) at det ikke kunde afgjores med nogen Sikkerhed om

Runerne paa Runamoklippen vare et blot Værk af Naturen, eller ikke;

kun var det vist, at almindeli{y Tradition allerede for henved 600 Aar siden

havde udg-ivet Indskriften for et Mindesmærke af Harald Hildetand o.s.v.

Endnu 1821 erklæ.rcde Sjiiborg paa ny*) i Anledning: af hans

Ud^fivelse af en Ropie af Ililfelings Teg-ning^ af Runamo blandt andre

svenske Oldtidsminder, at man paa Runamo-Indskriften endnu seer nog-le

Runer ogf Mærker efter flere andre, endslijiindt ikke nog-et Ord kunde

læses, — ogf at Monumentet maatte bctrag-tes som en HiiUrisiing (Ind-

rldsning" paa en flad Klippe). Her mener han ellers at Slanggen foro-

stiller den berygtede Ivar Vidfadme, Harald Hildetands Moderfader efter

Sagaernes Reretning-er, hvortil han Ix'g-g^er folg*ende Ord: "En nyere

"Paastand at denne Slangre skulde være en Levning- af en fordum paa

*) I hans Sninliiifrar fdr ^Vordens Fornalskcre, 2dct Uiii<l S. 120; sce ellers Plad«
21-22, Fig. 81.
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'4;
Bjcrjret eller Klippen flytlencle Ildmasse, fortjener injfcn Opniærl;somlied.^'

—^ Udse desmindre var Sjobaiiuj 1830*) Itommen lil fuldkommen Over-

lieviisninjj om Riyligheden af Arendts Menin{]pj hvilken sidstnævnte saa-

ledes liavde udtrykt for ham, at Slanjyefijyxu'en blot var en i sin Tid

flydende men siden hærdet Steenart, — hvilket og: var blevet bekræftet

af Sognepræsten til Hoby, Hr. Provst C, P. fVnlff^ der ansaae bemeldte

Slangeskikkelse for at være en Trapgang i Granitklippen, ogp at samtlige

Fordybninger vare Folger af Trappens Forviltring, — ligesom Provsten

ogp havde paa en i Nærheden beliggende Klippe, hvXåei Maklamo^ afdadsket

en lignende Trapgang af 64 Alens Længde.

Omtrent ved denne Tid fattede Peter Erasmus Miiller den Idee,

at en videnskabelig IJndersugelse af Runamo vilde være holst onskelig:

med Hensyn til Oplysning af Saxos Beretninger derom, i hvilken An-

iedning han iinskede en snadan foretaget ved Videnskabernes Selskab-

Den blev beshittet 1831, men kom ikke til Udforelse forend 1853.

Denne Undersogclses Resultater i naturvidenskabelig Henseende

bleve strax udviklede af Forchhammer og ndtogsviis publicerede i dette

Selskabs Aarsprogram fra 51te Mai 1834. Det var og just paa den

hoje Tid at man forsaavidt kom paa det Rene hermed — thi netop i det

selvsamme Aar havde Sverrigs daværende Rigsantiqvar, Cancellieraad

Og* Professor Liljcgrériy i Stockholm, udgivet sine særdeles forljenstlige

itncn dog natiirligviis til udforlig Revision trængende) Itun-Urkunder^

hvor ikke mindre end 3000 og deriblandt nogle aldeles nye Runeind-

skrifter opregnes og an fores, men llnnamoindskriflcn aldeles forbi-

^aaesy— uden Tvivl af den Hovedgrund at Forfatteren (i en end hoiere

iirad end Sjoborfp bena^gtede den af Mange antagne og ved talrige

Kjendsgjcrninger beviste Sætning: at Skandinaverne allerede i Hedenold

havde indhugget Runer paa Stcno eller Klipper, endskjondt ban, som

*) 1 sauimc Va;i-iis 3dic Bind S. 154.

6
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Forfatter af en i det Hele vel udarbeidet systematisk Fremstillings af

Runclæren (JRunlåra^ StoekLoIm 1852 , 8) villig: indrommer Runernes

ellers temmeligt almindclig^e Brug- Llandt Nordboerne i den fjærncste,

os nog-enlundc af Eddaerne samt andre Sag*n og^ Sang^e belycndte Oldtid-

Vel antog: jeg: strax ved Runamos autoptislse Undersiig-else 1833

at Indskriften tildeels bestod af Runer, dog^ vistnok af deres mest forvik-

lede og* mindst bely endte Arter, men det var forst i 1834 at jeg, ved et

blot Tilfælde, saae mig* i Stand til at læse og^ decbilTrere den. Den

26de Juli s. A. meddeelte jeg Liljcgrén denne Opdagelse, endskjondt

jeg- maatte formode, at ban, efter bans mig belyendte urokkelige Over-

beviisning: om nordisk-bedenske Stcenskriftcrs NuUitet, ikke vilde erkjende

min Anskuelses Rigtigbed. Paa denne Post af mit Brev svarede ban mig^

heller aldrig^, endskjondt vi b}{"e indtil den Tid bavde staaet i den

venslsabeligste literære Brevvexling- med binanden. Fra andre Kanter

erfarede jeg dog, at ban var biiist misfornojet med Resultaterne af /^orc/i-

hammers og* mine Undersogrelser, og* jegp paatvivlte ildæ, at ban gjerne

vilde bidrage til at nye maatte foretages, som, efter bans Mening-, vilde

faae et andet og- med den af bam forudsatte Sandbed nærmere over-

eensstcmmende Udfald*

Leiliglieden bertil udeblev beller ikke ret læng*e. I Sommeren

1836 re'ste Sverrigs store Cliemiker, Baron Berzeliiis^ til Kjiibenbavn og

ag^tede paa Tilbagevejen at undersog*e Runamo. I den Anlednings be-

g-jærte ban af mig: et Aftryk af Kobberet derover, med min derpaa

tilfujede Forklaring over Runerne, hvilket jeg ikke kunde tage i Betænknings

at overlade bam, dog* med den Bemærkning*, at det danske Videnskabers

Selskab bavde forbeholdt sig saavel Kobberets som Fortolkningens Udg-ivelse.

Den 15de September s. A. oplæste Berzelius en Afhandling om

Runamo og dets ludskrift i det KongL svenske Historie-, Vitterbcts- ogf

Antiqvitcls-Academie, hvor de adskillige Gange, efter at en Tegnings

derover var affattet og^ jeg: havde troet at have fundet en ]\og-le til Læs-
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ning^en, havde været Gjenstandc for Samtaler*). Om denne Afhandling^s

Tilværelse har jejj- ildie erholdt nojjen Underretning: forend ved at læse

den tryht i dets Forhandlin{ferj 14de Deel^ udhommet i Stockholm 1858

(8) S. 365—376, — med en vedfojet Afbildning (som Tab. 5) af Ind-

shriften paa Riinamo o{f den Deel af Tra[)g'anjyen5 hvorpaa den er

anbragt j efter det paa Vidcnshabernes Sclsliabs Bel;ostnin{]^ sluhne

Kobber 5 Tab. III (hvorpaa de nalnrlige Ridser lain svagt angives)

dog i en meget formindshet Maalestoh. Ved Afljildning-en har lierzelhis

ihhe fundet sig foranlediget til at gjore den mindste Forandring. Jeg

maa heldage at Forfatteren ihhe havde læst Videnshabernes Selslsabs

tryhte Beretning om Runamos Undersogelse 1833 , forst pnbliceret i

dets næstefter udhomne Prog*ram og* ligeledes senere i Orsieds Oversigt

over dets Forhandhnger fra 51te Mai 1832 til Aarsdagen 1836; (see Sel-

skabets naturvidenslsabelig-e og* mathematishe Afhandlinger, 6te Deel

1837 S. LXIII—LXXI), thi da vilde han ncppe have tillagt mig Af-

fattelsen af den (Isobberstuhne) Afbildning af Riinamo^ om hvilken han

sig*er : at detj der forevistes ham paa Stedet som en saadan Rune-

Indskrift, befandtes at være en Gang af Trap i Granit. See Afhand-

lin{fens S. 367, 368, 371, 574, jævnfiirt med S. 373, hvor han

omtaler de Ridser i Klippen ^'livilka, enligt Prof. Mngnuscns egen hand-

"skrifna anteckning* å ritning^en**), afhonom anses for naturliga sprickor."

— At jeg ikke har aftegnet Indskriften er bekjendt nok, og de af dette

Selskab publicerede Beretninger vise ogsaa tilstrækkelig at jeg* ikke i

*) Al'hancllin(rcn begynder saaledcs: ''Hunamo och dess iiidshrift linfva nåjj^ra gAnger

*'varit lurcmål for samtal inoni dcnua Acndcmic, scdcn deu utmarlae danske forn-

*'forsliarcn , Prof. Finn Magtiusen, dcrii Icmnat en afbildning och trott sig hafva

^'funuit ci\ clav, livarcftcr den hittills uuttolhadc insltriftcn liuudc IKsns. Dette

^'vucJitc lios mig Lcsliitet att vid forstå mojliga tiilfalJe hcsoka stiilJct. Jag har i

"sommar kunnat bringa det i Terlistallighcl og anhullar att fi\ mcddcla K. Acadcmicu
<'några ideer derom, som BlaUcts iiarmarc bctraktandc hos mig yackt, hvill;a» om
"de ocl:så ingen ting afgurandc innehara, doek alitid kunna furtjcna uppmarksamhctf

''stVsom en af de flcra gisningar man kan giira sig om dcnnn inscriptions iii>jdiomst."

Af denne Notiec, blot bestemt til Vejledning for Berzclitts ved hans forchavte nye

Uudcrsogclsc, har jeg aldeles ingen Gjcnpart i miu Værge. Alaadcn, hvorpaa Kob-

8*
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mindste Maade har tilladt mig: at fatte nogen selvstændig* Mening onr

Figurerne paa Runamo, hvorvidt de vare indhiigne eller naturlige ^ men

derimod 9 i et og alt^ hvad det angik, stolet paa Prof. Forchhnrniners

(af Berzelius aldeles ikke ommeldte^ Undersogelscj som alene er lagt til

Grund for mine Forsiig til Fortolkning af de indhugne Characterer.

Den forstnævnte Naturforsker har ogsaa her modsagt Bcrzelius^s Indven-

dinger, forsaavidt de ere grundede paa den af denne yttrede Mem'ng, hvis;

Rigtighed han dog selv (S. 374) erklærer ingenlunde at kunne hevise,

—

at alle Sprækker og Ridser paa Runamo^ Trapgang ere naturlige, men.

ingen Fremhringelser af Kunst eller Menneskehaand. IXaar Forfatteren

ellers bemærker (S. 571) at et Stykke af Trapgangen "innehåller fiir-

"djupningar, som likna med mejsel uthuggna runehokstiifver lill den.

'^grad, att ingen kan fortankas som for sådana anser dem'% er dette

vistnok bogstavelig sandt, men naar han lægger til "oagtadt deras form

"icke inpassar på något af de hittilis kanda rune-alfaheten" — saa er

denne Angivelse ingenlunde paalidelig, hvilket jeg haaber at min palæo-

graphislie Undersogelse til Overflod vil godtgjiire. Ellers kan j{»g ikke

andet end ved denne Lejlighed bevidne^ at netop de Characterer, hv-ilke

Forchhammer^ som selv erklærer iklu; at have mindste Kundskab om

Runer, anscer for at være indhugne, Itore til de lieselige og have virkeligt

Udseende af simple eller sammensatte Characterer af denne Skriflart^

hvorimod de, som han har taget for naturlige Sprækker eller Ridser,

ogsaa af Runegrandskerne ville hndes at være af en ganske anden Re-

skalTenhed og ikke at ligne de Aj*Éer af Skrifttegn, som her ellers sees

at være fremstillede. Figurerne eller Ridserne paa Maklamo, hvilke

Forchhammer strax ved forste Ojekast erklærede for IXaturens Værk, fandt

jeg heller ikke fra min Side at fortjene nogen palæographisk Undersogelse.

Det er ellers noksom bekjendt, at nogle forhen have troet at
I III

I

beret cr Llcvct haiii mpddcclt , fiiidfs ilil^c niitydct i Hans tryl>tc Al'linndliiif];, nf

Jkvilleii uiau niaattc sliiUe, at jc{; havde publiceret det paa cj;cu llaaiid, udeu

luindstc Hensyn til Forchhammers pbysislæ Undersu^^clsc.
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Malilumo og'saa inclclioldt elslajj-s Riinesl;rift. See f. Ex. Suhms Historie

af Danmarl; (1ste Deel S. 432), Iivor Indskriften angives at være 9 Alen

langf. Paa Kortet over SI?aane^ Halland og^ Blefeing^, efter den topogra-

phiske Kundskab man har over disse Provindscr henved Aar 1500

e. Chr. F.j folg-ende med den 7de Tome i\£ Scriptores rerum Danicarum

medii ævi (1792), er denne Bemærkninjf anbragt mellem Jhujhhy og^

Morijuka: ''liunamo et Macklamo^ Monnmenta Haraldi HildetaiuV^

Bcrzelius besinder endvidere saaledes (S. 575) den Mening at

Indskriftien skulde være et Mindesmærke (Minnesvård) for Harald Hilde-

tands Armeetog^ mod Sigurd Ring: "Tydligt er det for den som sjelf

"ser Beliigenlieten, att ingen armé har kunnat foras fram, annorlunda

"an i trangande nod^ då derimot sliitten derbredvid, som den tiJen larar

"hafva varit bebygd, gaf oppet tilfalle dertill. Man måstc då siika ett

"skiil;, hvarfore man uthuggit inskriftcn långt ifrån tågets vag, in I vilda

"skogsmarken, der den vel sallan skulle komma att lasas. Delta skal

"skulle då vara att man har funnit af naturen formadt det ormlika band

"uti hvilkat man vanligt ristade sina runor; men jag vet icke att man

i'annorstades tralTadt ett sådant bcgagnande af gångar till rimeinskrift*

"Våra fiirftider sokte gerna at hafva sina inskrifter i stående stallning."

"Om åter fråga varit att risla ett oforgangligt minne af

"den tidens storsta hårlag i Norden, så kan man svårligen forstå, hvar^

"fcire icke då luretradesvis dertill blifvlt begagnad någon afde i Blekinge

"på så många stiUlen Torefallande perpendicnlåra, fasta klyfter, med en af

"naturen fuUt afslåtad yta. Ei långt i soder från Hoby kyrka prcsen-

"terar sig: en sådiui^ lagom hog for at huggas och lasas, ocli al den

"langd att tågets hela historia der kunnat inristas. Jag vet icke att någon-

"stedes i Sverrige dessa perpcndiculiira granit -vagg*ar aro så alimanna,

"som i denna trakt af Blekinge, Åfven detta synes mig biira tagas i

"berakning, då man vill bedtimma beskaffenheten af Runamo-phcnomenet.'*

Herved foranlediges jeg til fiilgende Modbemærkningcr:
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Runamo-lndslsriften er i Hovedsag^en, efter dens e{yet Indhold,

ifclic bestemt til no{yet e{fentli{yt Mindesmærke for det danske Krigfstogf til

Braavalle. Dette fremlyser tilstræltlselig* af det Udtoge af min Afhandlin|]^

om Runamo, som allerede er blevet publiceret i Selskabets Programmer.

Jeg: bemærkede der at Runamo kunde antages at have ligget paa Vejen

fra Skanor af for den Deel af Haralds Hær, som drog landvejs derhen,

hvorfor jeg gjættede at Indskriften kunde være blevet indhugget paa een

eller flere Rastdage, bestemt til hojtidellgt Offer og Gudstjeneste efter

de oldnordiske Hedningers Skikke. Udtrykket "paa Vejen" har jeg: ikke

tænkt mig- at burde tages aldeles bogstaveligt om Gangstien over Ru-

namoklippen, men om en Vej for Hæren, liggende i Nærheden, og

BerzeUus selv antager at denne vel kunde have ligget over Sletten tæl

derved ("derbredvid"). -— Jeg har og: forhen sag:t, at Indskriften i det

Hele maatte betragtes som etslags magisk - religieus Bandsættelse af

Liandsforrædere, og* Bonner til Guderne for den retmæssig^e Konges

Sejer. Selve Krigstoget ommeldes da ikke med et eneste Ord, endskjondt

vi af Indskriften maa slutte at den er indhugget kort forend Braavalle-

slaget holdtes, men dette Slag var, vel at mærke, længe forud bestemt

med Hensyn til Tid og* Sted af begge de stridende Parter.

I den 3die Afdeling af nærværende Undersiigelse forbeholder

jeg mig at godtgj5re at vore hedenske Forfædre meente : at deres Bonner

til Guderne sikkrest opfyldtes, efter Odins egne Forskrifter, paa de Betin-

gelser: at de vare affattede paa Vers og indhugne med Runer, især af

den magiske Art; alt dette fremviser Runamoindskriften tydelige nok. Den

maa desuden læses bag^fra eller fra Hoire til Venstre, fra IVord til Syd

og mod Solens sædvanlige Gang i Overeensstemmelse med de Ceremonier,

som de nordiske, formeentlig tryllekyndige, Hedninger plejede at iagttage

ved den Tilbedelse af Guderne, som skulde udvirke deres Fjenders Fald

eller Odelæggelse. Den naturlige Slangefigur ansaaes vistnok her for

en hieroglyphisk Rune i det Store; den var et helligt Billede af Odin



selv (som i en Slang*es Sliildtclse Lavde erhvervet Dig^terclril«l?cn j der

og^saa var Runernes Ophav) efter Medfiir af forslsjellifye blandt hans

IVavne;— her frembod den netop hine Fordele for en niagisl; Indskrifts

vedborhgre IndridsniDgr ogp valg^tes da, som formeentlig" anvist af Gud-

dommen, til Frembærelse af Bonner, indrettede saalcdes ved Skrift og

Dig^t som de bedst passede til Tidsalderens Tainhemaade og: rcligieuse

Fordomme. Jeg: antager at Indskriftens Stilling: og: Retning: tænktes at

være henvendt til Guderne opad mod Himlen og- til deres sydligre Bolig-er;

— at de meentes at see ned til det der skele paa Jorden, især naar de

udtrykkelig anraabtes derom, erfares af Eddadigtet Grlmnersmaal o. fl.

Steder af Oldskrifterne, som det her vilde blive for vidtloftig*t at udvikle*)«

Det stemmer overeens med saadanne Anskuelser, at de asiatiske Lama-

dyrkere, en Green af Buddhisterne (endnu Jordklodens talrigeste og* dog^

fordum meg'et mere udbredte Relig-ionssekt, for hvilken Slang-efignren har

en stor Hellighed) udstille skriftligge Bonner og' Hymner for Gudernes Aasyn

(saavel i Templer som paa Husene, paa Marken o. s. v.)^ da de derved meenes

at opnaae den stiirste Kraft til Bonhorelse. Saaledes anbragte og* de hedenske

Preusser paa de i Kampen vajende Faner andæg-tig-e Bonner om Gudei^nes

Vrede mod deres Fjender og: disses Fald eller Odelæg-gelse, altsaa af

samme Indhold som den stiirste Deel af Runamo-Indskriften.

Hvad den Indvending" ang^aaer, at Forfædrene kun sjcldent have

anbragft deres Indskrifter i en næsten horizontal Stillings, saa kan jeg* i

den Henseende henvise til iS/o6orjf* Opregnelse af5 eller 6 saadanne (lade

Klipper alene i Sverrig:, foruden en stor rund Steen (kaldet Wang:e

Sten) med dybt indhujjne sammensatte hieroglypbisUe Runer, forhen

opsat paa Midtpunkten af Oen Gulland, hvis Indbyg'g:ere fordum vare

særdeles heng^ivne til den hedenske Gudsdyrkelse; nu er den nedsunket

paa Landevejen, og: dog* ere de indg-ravede Træk endnu i Hovedsag:en

Herom, samt om Uune-Bcsvæi'fjclser lil Landvætterne (etslajjs uudcrorducdc Gud-
domme), indskaariic j>aa &)tan{|C, der oprcislcs i fri Luft, skal jojj nærmere yltre:

mig i det Foldende,
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tydelijj-e*)- I Liljegrens BunurLunder anfurcs end flere "Runrlstninjfar

"på berg", der synes at være af lig-nende Beskafienlicd især med Hensyn

til deres vanslselig^e Læsning*. Alle Paradiisluilens ovenfor ommeldte

Rune-Indslirifter ere ligeledes anbragte paa Klippegulvels jævne Flade.

Geijer har desuden forlængst gjort lignende Bemærltninger med Hensyn

til adsl;il1igc svenske og flere Runeskrifter af denne Art som Parallelér

til Runamo-Indskriftcnj hvilken han da antog for den ældste belyendte**).

Med Hensyn til det Heranfiirte skylder jeg ellers den beromte

Lærde, som har givet Anledning dertil, den Bemærkning, at Slutningen

af hans trykte Afhandling indeholder folgende Ord: "De anmarkningar

"jag har meddelat K. Academien, voro icke iimnade åt någon ytterligare

"publicitet, an den, at gommas vid K. Acadcmiens dagbok." Saavel

Publikationen af disse hans Bemærkninger som den dermed folgende

Kopie af Bunamos kobberstukne Afbildning synes saaledes blot at være

foranlediget ved en Misforstaaelse af Andre.

At det blotte Navn Derzelius kan betragtes som en slaaende Au-

toritet af saare Mange, i og udenfor Sverrig, er ikke forunderligt, ligesom

det ogsaa er meget naturligt, at den desværre altfor tidlig bortrykkede,

af sin Videnskab og i Særdeleshed af Bunologien fortjente Rigsanllqvar

Liljegréns med den store Naturforsker overeensstemmcnde og end mere

deciderede Mening kan have megen Vægt hos en Deel af det Ilterære

Publicum. I hvad dette saa end vil domme om Forchhammers og mine

Grandskninger, som vistnok stemme overeens med vor egen bedste Over-

beviisning, — saa bor og maa det dog almindelig erkjendes, at den af

<let danske Videnskabers -Selskab foranstaltede ni3jagtige videnskabelige

Undersogclse og paalidelige Afbildning af Runamo nu, saavidt muligt,

have oplyst dette mærkværdige, men dunide Æmne.

*) Sjiiborff Sainliiijjar for Nonlcns Fornalsl^crc Istc Dcl S. 127 Pi. 32 Fi(;. 85 saint

2tlen Dcl S. 121. Jfr. Sammes IVomcnhIntur for nordiska Fornlcmninjfar S. 15,

**) Svca Rikcs llafdcr, Istc Dcl S. 152-153.



Forsts Afdeling.

Selve Indskriften efter sædvanlig- iSkriveninadc med
Oversættelse 1 nyere Uansk og- ndforligt Forsog:

til dens liistorlske Forklaring^.

Som jejf strax den 22fle Mai 1834 læste Indsltriften, lyder den saaledes,

forsaavidt Bogstaverne ilsise ere Lortliujjfyede eller forvittrede*):

HIILTEKINN RIKI NAM ....
(Y) CD)

GAllDll im IIJO

ULI ElT GAF
(O) C»D

VIGI 05IN RUNAR
IIRINGR FAI

FALL A MOLI)

ALF (ar?)**) ASTAGOD

OLA (fjåi ?)***)

*} De nedenunder staaendc Bogstaver og Ord, med nimdrc Tryh, ere decls I^rese-

maader, der ved nærmere Overvejelse kunne ansees for ortogvapUisk afvigende efter

Runelæsningens Hegler, men d(»g liave den selvsamme Cetydning med den oprindelig

anforte, og deels saadnnnc, som antyde Muligheden af en anden Forklaring, men
hvorved dog Indskriftens Hovedincihold ikke lider nogen væsentlig Forandring.

**) Det l>Iivcr, efter niijcrc Understigelse, ci usandsynligt, at Stavelsen ar nu er bleven
ulæselig formedelst indskriftens Beskadigelse eller Forvittring, ligcundcr Stavelsen Alf.

Ordet fnrckum mig at være blevet beskadiget ved Mciselcn eller et andet skarpt

Redskab, saa at kun Stavene (fulcrn) tildeels ere tilbage, og Resten er her saa-

ledes lilfojcl efter sandsynlig Gisning.

9



OK ASARUN

FARI (FARI)**)

FJANDUM VARUM

UNNI HARALDI

ORIN***) SIGR
(UNN)

Til denne Læsninjf svarer foljfcnde ordi*ette danske Oversættelse:

Hildeldnd Indtog* (modtoff) Rigget (Rijjerne, — Regjerinjyen)

Gard indhuggede****) (o: Runerne)

Ole Eed gav (o: aflagde Troskabseed) . . .

.

Odin vie (eller hellige) Runerne!

(Gid) Ring faae

Fald paa Muldit)

Alfcrtt)? Elskovsguder ttt)

Ole (hade, — skye, forlade)!

Odin ojf Frej

og Asers Slægt

*) I og £ betegnedes oprindelig ved den samme Rune, saa Ordet ligefrem kan læses

Frej, cndoir efter JMiddclaldcrciis SJirivomaadc i Membraner, af i f«i' ci,

**) Dette Ord, indbefattet i cii eneste Character eller Dinderiuie, Isan læses dobbelt,

nemlig baadc op- og nedvcndt.

*) Nemlig iirin, yrin, Urin, nu i Islandsl; icriv. Den nedenunder staaendc Læscmaadc
frcmkummcr, naar man antager en dobbelt Character istcdctfor en cnUelt.

*) Læser man Originalens lun som cnn bliver Meningen: End (endnu, end engang)

huggede Gard (Runer).

t) Eller: Gid Ring styrte til Jorden! (falde i Kampen!) En hiij Velynder af Viden-

skaberne —' (jeg tor vel nu nævne Vidensliaberncs Sclsliahs ophujcde Præses) — har

gjort mig opmærksom paa at den ovenfor staaendc Oversættelse af disse to Linier er

nærmest Originalens Ord, der næsten alle vise sig som nærbeslægtede med nyere danske*

ff) Alferne betragtedes af vore Forfædre som virksomme iVaturaandcr.

i-|-f) lier Tcl egentlig: V^cuskabs- eller Troskabsgudcr.
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iidelæjjg'e, odelæg-ge

vore Fjender!

Unde Harald

en stor*) Seier!

Det maa let kunne indlyse Enhver, der har gjort sig: belycndt

med vor Sagnhistorie, hvilken Mening og Tankegang man rettest kan

lillægge denne, i Vers forfattede Indskrift, naar den jævnfores med

de Oldtidsheretninger, som indeholdes i Saxos paa [jatin skrevne danske

Historie (af hvilken jP. E> Mullers Udgave, fuldfort ved Vclscho\ij nu

med Længsel sees imode) og i det paa Islandsk eller Oldnordisk for-

fattede nu saakaldte Soguhrot af Fornkomhiffnm ^
rimeligviis egentlig et

fragmentarisk Uddrag af den ellers tabte Skjdldunga- Saga (eller Saga

om Slyoldungerno). Dette for Danmarks Oldtid vigtige Brudstykke blev

forst udgivet af Peringskold i Stockholm 1719 i 4to, men hans Udgave

er uefterrettelig, endskjondt den længe, i Mangel af en anden bedre, er

bleven brugt, selv af beromte Forfattere. Derimod er Rafns kjoben-

havnske Udgave (i Fornaldar Sognr ^ 1ste Deel S. 5(il o. f.^ efter

Originalmenibranen**) 1829) meget paalidelig, og: den er derfor af mig

benyttet. Efter Peringskdids Udgave skrev Grundtvig en dansk Over-

*) EUei-, efter en an<lcn (mulijj) Læscmaadc, "vunden."

*} Ei'tcr Uflp,iverens Beskrivelse 0{j mit eget Eftersyn hcstaacr Fra{|mcntct nu af 6 Per

gamenlsblaile i Qvart, som forvares i den Arnai-ma{',najanskc Samliu{;, anfort under

Haandskriftcrnc i Folio IVr.l, e, Efter Stafna illcnin/j, hvilhcn jejf fuldliommen

bifalder, ere disse Blade skrevne sidst i det ll^de eller fiirst i det Hde AarhundrcdCj

hvilket baade deres Udseende og Retskrivninp, synes at beskræftc; doj; sees det

tydcli(f af visse Lacuner, at de cre afskrevne efter en ældre Orijpnal, som enten

ligeledes har været ufuhlstændig, eller indeholdt Ord, som den sildigere Afskriver

ikke har kunnet læse. Bladene have htirt til en af de bedste og zirligst skrevne

Membraner. Arne Mngnusscu , som selv har afskrevet Brudstykket med egen
llaand, har antaget, at det har hiirt til den nu ellers savnede Skjoldnmjn-Saga^
som vides at have været til benved 1470, da den er blevet optegnet som
tilhorendc IVIodruvalle-IkJoster i det nordlige Island, nf Biskop Olnf iiognvald'

son i hans (ki holdte Vigitats paa Stedet. Sce ellers Rafns Indledning 1, c.

S. XXII-XXIV.
9*
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sættelse af Frajfmentet, i Dannevirkes 1ste Bind (1816) under denne

Titel: "Sag-a om Halfdans Sonner og- Harald Hiidetand'% med tilfojede

Rettelser, i Anmærkning-erne, efter Orig-inalens af Snhm anfiirte bedre

Læsemaader. Til Rafns Udgave svarer hans Oversættelse i Oldnordiske

Sagaer, 1ste Bind 1829. Jfr. P.E, Mullers Uddrag: og Bemærkninger i

Sagabibliotliekets 2den Deel, 1816.

Forst bevidner vor Indskrifts Forfatter, atHildekind (Hiiltekinn^—
Hilde- eWev l/ijldekindj har modtaget eller indtaget Riget (muelig især det

Rige eller den Provinds, hvor Stedet ligger, — og altsaa besidder det

med fuld Ret). Hiint Tilnavn har hidindtil været aldeles ubekjendt, men

Indskriftens ovrige Indhold gjor det upaatvivleligt, at det her tillægges

den samme danske Konge, som ellers i de os bekjendte Eddaers Sagaer

og Oldtidskvad, saavelsom og af Saxo og flere danske Forfattere, kaldes

Harald Hildetand eller Hyldetand (^//tWefomt, Ilijlditavnn). Begge oven-

nævnte Hovedkilder anfore forskjellige Tildragelser eller Folkesagn, som

kunde have givet Anledning dertil. Saxo fortæller nemlig, at Harald

var bleven kaldet saaledes (llyldeland) fordi en skaansk Kjæmpe, ved

Navn J^esete^ havde givet ham i hans Ungdom et saa vældigt Slag paa

Kinden^ at han derved mistede to Tænder, som dog siden voxcde til

igjen*). Sagaen beretter derimod, at Haralds Fortænder vare store ogf

guldfarvede o. s, v., men bevidner dog senere, at han hk Tilnavnet

Hildetand (Hildetonn eller Aavnn)^ som blandt andet kan belyde Krigens

eller Krigsgudindens Tand^ fordi han var en stor Kriger, som havde

ijoldt flere Feldtslag end nogen anden af hans Slægt, Heraf bliver det

klart, at denne Konge forst sildig kan have faaet sit nu almindelig

bekjendte Tilnavn; forhen har han da vel baaret et andet i sin Ungdom,

som er blevet noget forvansket ved Traditionen, samt sammenblandet

*) Ctitus {Uarnldi) buccftm fVcsctns ita nhsqvc vulncris lufliclione fttstc qvassnvit^ tit

hitiit cmii tlfutibns vnctiefttccvcft Qvornin jacturnm pofidnoditm inspcrnta molarium

eriiptCo sarcicbnf. iSic evcnUts iii/Uleland ei co(/ttomcn iuiposnit, f/vod etim qvidam oh

cmincntfm dcntium orduiem assectilum a/firmanf. Jfr. Gitttidtvifjs dausiic Overs. I, 141.
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med det Iiam senere givne. Dette liar da vedlijjeholdt sijj i Erin-

drinjyen, men dtt ældre ilifce; vi lære det dog' at lyende afdenne Indskrift,

i hvis Begyndelse det foreltommer som Jluliekinn (Hilde- eWcv JfyldekinnJ.

Det tnnde passe ret vel til Udfaldet eller Folgerne af lians Kamp med

Vesete — thi Ordet maatte, i Oldnordisl« og selv i det endnu brugelige

Islandske, oversættes ved den igjcn tilgroede eller lægte Kind eller Kind-

bald;e af det Lclijendte Verbum hylda^ ^^ylf^^h {f**^^
hvoraf Injldgast^

blive feed eller fyldig, som atter Isommer af det oldnordiske og angelsaxisl?e

/loW, Kjud, endnu i Dansl; Uuld^ Iltjld^ Svensk /ui//, samt af det fuldt saa

bekjendte islandske og svenske /i/nw, Dansk Kind o.s.v. Hertil liorerogsaa

det islandske hyldinn^ ^j'^'S? kjodfuld, i Jylland (efter Molbech) hyldiy o.s.v.

Det vil maaskee forekomme Nogle underligt, at Haralds Tilnavn

her strax sættes isledetfor hans virkelige Navn, — men vi have Excmpel

derpaa, at netop den samme Konge i Skjaldedigte blot er bleven nævnt

med sit i dem ellers brugelige Tilnavn Hildetand. Ona flere end een

Islænder veed man desuden at de saa hyppigt ere blevne nævnte med

deres Tilnavne, at det virkelige Navn næsten er blevet fuldkommen

forglemt; vi anfiire forsaavidt den bemmte Snorre Gode, der levede for

og efter Aaret 1000; hans virkelige Navn Thoryrim (^oryrmir) nævnes

aldrig i Sagaerne undtagen i hans ftirste Barndom; i sin Opvæxt blev

han, som noget urolig- i sin hele Færd, kaldet Snerrer^ og dette Tilnavn

blev senere forandret til det siden almindelig brugte Snorre. Paa den

selvsamme Maade blev en Yngling, hvis rette Navn var Arnyrhn

(Arnyrimr) i sin Opvæxt for hans ufredelige Oplorsel kaldet Siyrr eller

Styr og beholdt siden dette korte Tilnavn som et Egennavn, saa at han

endog, efter at have begaaet ualmindelig mange Drab, fik det saaledes

forlænget, at han da kaldtes Viya-Styr^ og er endnu i Island kun belyendt

under denne Benævnelse. — Det er ellers, med Hensyn til dette Kong

Haralds nu forst bekjendte andet Tilnavn, ikke uma^rkeligt, at en anden

sildigere dansk Konge af lignende Navn og Tilnavn, Harald Blaatand



(bldlonnjy som tlode Aar9925— efter en nylijj" opdajjet rJansIs Runesfeens

Medfur, forhen har havt et andet indtil nu uhehjendt Tilnavn (den Gode).

See ovenfor S. 25.

Ved en kortfattet Fremstilling: af Saxos og- Sajyaerncs Beret-

ning-er om vor Haralds Liv og* Levnet, haabe vi at [tunamo-Indsl;riftens

Bestemmelse bedst vil Lunne sæltes i det Lys, hvori det endnu bliver

mulig-t at skimte den gjennem Oldtidens Taag-eslor.

Om Kong- Haralds Herkomst have Oldslsrifterne forskjellifje Be-

retning^cr; dog^ ere de alle cnig-e i at antag*e ham for en dansk Prinds.

Soynbrot og* Eddadijjtet Hyndlas Sang- kalde hans Fader Ilorik og-

Hervarar-Saga (uden Tvivl ved en Misforstaaelse) VaUlar, I denne Post

ville vi blot holde os til Saxos udforhjjste Fortællings , da just den bedst

synes at g-odtgjore Grunden til Kong-ens Hengivenhed for de Guddomme^

især Odin, hvis ivrig^e Dyrker han lig^eledes efter Runamo-Indskriften

maa antag-es for at have været. Dog^ har ogsaa Saxo selv nedskrevet

tvende forskjellig-c Beretning-er om Haralds Herkomst, idet han fiirst

(i 7de Bog") ommelder den danske Borkar og: den gothiske Gro eller

Groa som Forældre til Harald, der i en sildig^ere Tid erholdt Tilnavnet

. Hyldetand*)^ — men dog: siden meddeler en vidtloftig^ Fortællings, hvor-

efter Harald var Borkars Sonnesiin, men ikke Siin o. s. v. Nogle mene,

at den forste Beretning* kun er indskudt af en sildigere Afskriver som

et urigsti{ft Glossema,— men det er vel muligt at Saxo forst har opteg-not

den efter en eller anden g^ammel Vise eller Fortælh'n{f, men siden, da han

havde fattet en anden og^, som han selv troede^ rig:tigere Mening* herom,

har glemt at udslette det eng-ang^ nedskrevne. Dette m. m- giver ellers

fuldkommen Anledninjj til den Gisnings, at Saxo overhoved ikke har lag-t

den sidste Haand paa sin danske Historie, saaledes som den havdes i det eneste

skrevne Exemplar, der hg'g'er til Grund for dens samflig'e trykte Udg-aver.

*) Borcarus AlviltUc coinitcm, Gio uominc, vifttvitnotno coinplextis , filiuvi cx ea ila-

raldum susccpit, quem seqvens eetas iiyldeland cognominavit.
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Efter SaoiJOS sildig'ere og: udrorlig-ere Beretning' var Haldan, Isaklet

den Stærke 5 en Son af den ovennævnte Borl^ar og' Drotta, en norsk

Prindsesse. Haldan g-iftedes med Guritlia, Alfs Datter, den sidste

dalevende Prindsesse af Danmarks g^amle Kon{yestamme. Denne Haldan

havde (efter hvad Saxo endvidere heretter) , efter i nogen Tid at have

været gift med Giiritha, taht alt Haab om at faae Livsarving^er, hvorfor

han reiste til Upsala (hvor Nordens Hovedtempel da sjnes at have været

og" Odin vistnok især dyrkedes) for der at tilhede Guden og^ raadspiirg^e

hans Orakel. Ved dettes Svar hlev den omsog-te Gunst ham lovet*) paa

den Boting-else, at han skulde holde en hujtidelig* Liighegjængelse (Gravol

eller Begravelsesjjilde) efter hans Broder Uildcgcr**) ^ hvem han, uden

at kjende deres Slægtsforhold, havde fældet i Tvekamp i Busland. Efter

at denne formeentligc Befaling af Guddommen var udfort, opnaaede

Haldan sit Onske, og: en Son fodtes ham, som hlev kaldet Harald.

Ham betragtede Faderen som Arving til hele Kongeriget Danmark, og

sogte efterhaanden, i hans IVavn, at samle dets forskjellige adsplittede

) Odin (Verdensaandcn. Aantleiis ypperste Guddom) Lcsjælede de forste Mennesker;—
derfor var det vel især at harnlusc Foiældrc henvendte sij; til ham med deres

liiinner, hvilket Sagaerne 0(;saa Le vi due, Saalodcs Jorta;ller f. lix, Volsun(ja-Saga

(2det Hap.), at Kon|;- Rerer ojy hans Dronninfr, som henifc vare harnlose, ivri^j hade
til Guderne at de vilde sl;j;cni;c dem en Arvinjj. Odin ojy Frip,j;a luirtc deres

Biinner; han kaldte en Valkyrie, lajjdc et Æble i hendes llaand belalcdc hende

at hrinf;e Kon^j" Hcrer det. Hun paalojj: si{f en Fu|;ls Skikkelse o^j lliij over cn
lliij, hvor Hon(jcn sad; der lod hun Æklet falde i hans Skjiid. Han {;ik hjem til

sin Dronninjr, de spiste sammen af Æblet. — Oronninjjen hlev fruijtsommelig,

men det Taredc me{>;et læn{rc inden hun kunde iude Itarnet, formedelst dets usnid-

vonligc Storrclsc. Fiidseleu kostede hende Livet, men Sonnen hlev siden under
IVavnet Volsunjj (eller Volse) en hojberomt, tapper og sejersnjl Konge, som tilsidst

faldt i standende Strid mod Ijendllig Overmagt (see iiafus Forttnldur S* ly 117 i), f^"),

Hans Son Sigmund var Odins Yngling, tit hejjavet af ham med Seicr, men tilsidst

hertivct den af Guden selv, som slog hans Spyd itu midt i Slaget, saa at Kongen
desaarsag blev skilt ved Livet af sine Modstandere. Jfr. endvidere t^ddaheren og
dens Oprindelse 4dc D. S. 6—9, 125—1:50.

•*) Herved erindres man om den nordiske Oldtidstro, at visse Personer uieentcs at

viere gjenfiidlc f. Ex. de cddiskc Helle Helge Hundingshanc (en dansk Konge),
hans Hustru Sigrun (forhen Svava) o. II., ja selv den norske Kongc Oluf liaraldson

(i det lOdc Aarhundrcde). S, Eddalæren, IV, 28—33, 138—139,
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Dele under et Herredomme , men midt i sine Bestrælielser herfor faldt

han i et Slajr i eller ved Sjælland, fældet af Kjæmpen Vesete. Guritha

undkom dog- fra Valpladsen med sin ung-c Son og: bragte ham i Sikkerhed-

Han voxede usædvanli{j hurtige til samt blev en smuk, stærk og meget

anseelig Mand. Guden Odin, af hvis Orakel han syntes at være g^ivet

eller fremkommet {edilus^ som Saxo udtrykker sig), havde den I\aade

for ham at tillægge ham (atter rimeligviis ved et Orakelsvar) den i hine

krigeriske Tider saare vigtig^e Egenskab, at hans Legeme ikke kunde

saares af Jern (eller overhovedet af saadanne skjærende eller stikkende

Vaaben). Til Vederlag for denne Gunst siger man, at Harald har aflagt

det Lofte at opoffre alle de af ham med Vaaben ombragte ISjæmpers

Aander eller Sjæle til Odin selv, sandsynligviis ved de religieuse Begra-

velsesskikke, hvilke vore Forfædre, efter Sagaernes Beretninger, lagttoge

ved at henvise eller sende de Afdiide til Valliall (visa til F'alhnUar)*).—
Sag-abrudstykket har blot den hertilhurende kortfattede Beretning-, at

fordi Harald kun var 15 Aar g-ammel, da Rig*et blev ham overdraget,

fandt manpaa det Raad at foranstalte et stort OlTcr til Guderne, hvorved

det udrettedes med Tryllerie, at ingen Jernvaaben skulde kunne bide

paa den unge Konge. I Tillid hertil brug-te Harald aldrig- Harnisk eller

Skjold i noget Slag", og^ dog* kunde han ikke rammes eller saares af

Vaaben. Om noget Lofte, da aflagt af Harald, melder Fragmentet

ikke, men i Beretningen om Brnavalleslaget siges her, i Overeensstem-

melse med Saxo^ at han hujtidelig gav Odin alle de Krigere af begge

Partier, som kom til at falde paa dets Valplads. Det kan ellers bemærkes

i denne Anledning, at Odin selv eller den præstelige Skjald i hans IVavn

i Havamaals Runesangf (i hvilken Runernes magiske eller overnaturHg:e

Kraft især lovprises) lover sine Venner, af de skulle drage karske fil

*) Germanerne havde o^r den SIsik (efter hvad Tacitns beretter), at de, forend store

Sla{; hejjyndte, lovede Mcrcnrins (eller rettere f^odan, vor Odin — thi alle disse

Guder dyrhedes især paa Ugens midterste Dajj) — af ErkjcnUtlighcd for Scieren,

alle de i Kampen dræbte eller overvandne Fjender.
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Striden og- fra den tnba{ye samt slippe uden Slsade fra enhver Fare, ogf

at Modstandernes E{fg:e sluille sloves, men hverlsen Vaaben eller Krigslist

lijjelpe dem*) os. v. Det Ovenanforte viser, at Oldtidens Kvad ojy Sag:n

have slsildret denne ferig:erisl;e Kong-e som en ivrig' Dyrlier af de hedenske

Guder, især dog^ den blandt dem, nemlig^ Odin, som efter Eddalæren var

den ovcrste. Uheldig-viis mangeler den sturste Deel af Beretningerne om

Haralds Liv og^ Levnet i Sag-a-Brudstyldiet, men shjonnes for at have

udgjort en Deel af Sliriftet. Dog- er det enig^t med Saxo i den alminde-

Iig:e Bcmærlsning", at vor Harald i sine Ungdoms og: Manddoms DagfC

gjorde store Erobringer samt underhastede sig", som Overkong^e, Danmark

og' Sverrigf, hvoraf meg"et forhen havde tiliiort hans Morfader (den

mægtig:e Ivar Vidfadme) og- tillige den Deel af England, hvorover den

sidstnævnte og- Danmarks Konge Haldan snjalle eller den Snilde forhen

havde hfivt Ovcrherrediimmet; herved menes Pforthumberland og- Cnm-

berland^ hvilhe Saxo tilsammen synes at beteg-ne med Navnet ilnmbria.

Den sidstnævnte Forfatter læg'gcr hertil saavel Slavernes eller Vendernes

Land som en Deel af Tydsldand eller Nederlandene ved Rhinstrommen

og" endelig- Aqvitanien i Frankrig-e. At disse sidstommeldte Erobringer

beroe paa Overdrivelse er Idart nols, men ikke desmindrc kan Sagnet

derom let være foranledig^et af heldige Viking-stog-e til hine Egne**) og:

*) Snalcdcs ogsaa Ynjjlin{;asa{;a i Glc Hap.: "Odin forstod at lave det saa at hans

"Fjenders Vaaben hced ej more end Kjrppc, men at lians ejjne Kri|;crc liverbcu

"luinde saarcs ved Ild eller Sværd, hvorimod deres Modstandere, ved den Ibre-

**givnc Ijiiddoms Magt" (eller Trolddom, som den kristne Forfatter udtrykker sig)

"undertiden sattes i en saadan Skrask, at de blevc ligesom blinde eller dove."

At den herommeldte Deel af de brittislte Kyster i Oldtiden synes at have været

beboet eller behersket af en Folkestamme af skandinavisk Herkomst har jeg forben

siigt al oplyse i det 8kand. Sclsk. Skr. for 1813 og 1817 samt i Annaler for nord.

Oldkli, 1837. Dr. C/cmcitf, som nylig med Kongelig dansk Cnderstottelse har bercist

Storbritannien i bistorisk-antikvarisk Henseende, er ved sine cthnolngiskc, philolo-

gisl;e Og antikvarishe Understigelscr kommet til et lignende Resultat. Jfr, Lappen-
hcrff\*; Geseiiielitc von England I, 119 o, f. Ellers siges allerede Ivar Vidfadme,
Haralds Moderfader, i Hervarar^Saga 20dc Cap., at have erobret Northumberland,

eller, efter VnjjIJnga Saga 45 Kap., } Deel af England; Andre tillægge Halfdan,

Ivars Fader, denne Krigsdaad. Jfr. Cronholm Fornnord. Minncn I, 47 o. f.

10



mulige lilli{je Smaafyrsters eller Statholderes nodtviing-ne Lofter om eit

aarlijy Tribut, hvorved de hom til at betragtes som Haralds Shatlchong-er

eller Underlionjfer. En Deel af de herommeldte Sejervindinjjer tilsltriver

Saxo de Raad, som bleve Harald jfivne af en mejjet stor, men gammel

eenojet Maiul*), der Ijom ham imiide paa hans Relse til Raadsporgelse

af Oralslet om en mod Sverrig- bejj-yndt Krig;s Udfald, og: som g-av sig*

ud for at være Odin selv. Han lærte Kong^en nemlig: at opstille en

fcunslig- Slag['ordcn ved at forbedre den saahaldte Svinft/lking (Romernes

porcinum caput^ hvilken allerede Tacibis fandt at være brug-t af Ger-

manerne; mindre bekjendt er det, at Manus ældgamle Lov indslsjærper

Indiens Konger den guddommelige Anordning, at Slagordenen, ved visse

Leiligheder, sludde være Ililedannct, i en Galts Sliilil;else). Sagabrud-

stylslæts Forfatter sees, af den ved ham mcddeelte Fortælling om Braa-

valleslaget, at have lyendt den nysmeldte Tildragelse, da han der lader

Harald udraabe, at Odin havde lært ham den rette Maade at danne

en SvmfyUang paa, idet han forbausedes derover at hans Modstander

ogsaa havde Indrettet sin Slagorden efter de samme Regler, og han

anede da strax, at Odin neppe denne Gang vilde unde ham Sejeren

(hvorom Runamo-Indskriften dog beder). I den ældre Edda finder man

ellers et meget bgnende Sagn om Odins Aabenbarelsc for Helten Sigurd

Falnersbanc for at give ham, som Kriger, gode Raad og Gudernes

Liiftc om Seier for dem, som ere l;jæld;e i Kampen og forstaae sig ret

paa at ordne Hæren paa den ovenommeldlc Maade**).

Kong Harald afstod Sverrig (efter Saxo) til den svenshe Prinds

Ingeld (eller Ingjald) og gav ham sin Siister tilægte. I>e havde en Son^

hulAiit Ituuj (ItinfjoJ^ som var ung da Faderen diidc, hvorfor Morbroderen

udnævnte Formyndere, der forte Regjeringen i hans Mindreaarighed.

*3 Paa en Jignendc Waaclc bcslsrivcr Saxo i 1ste Bo{j Odins Aabenbarelsc for i\on

danske Kong Uaddinjr.

**) Den store Udg. II, 161-164, 920—921; dansk Oversættelse III, 26—28.
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Eftcrat Ring" havde selv modtaget Kongomagien var han Leng-e sin Mor-

broder hengiven. Sog:uhrot beretter derimod^ at Ring, Konjj-cns Fr;eude^

heng^e havde^ som Anforer for sin Farbroders Landeværn, fredet hans

Rigges Grændser, hvorfor Kong: Ilarahl, da han beg-yndtc at blive meg^et

g:ammel, ansatte ham i Upsal som sin Underfconge (eller sl^attepligtigfc

Vasal med Kongenavn) over Sverrijj; og- Vcstcr-Gotbuid, hvorimod han

selv forbeholdt sijj Bestyrelsen af. DanmarU og- Ostcr-Gotland. Det

Stjlilie af Sug-ubrotj der omhandler Haralds og: Ring:s Slæg tskabsforhold,

er tabt, men Ed(Iadi{jtet Ilyndlas Sang-, jævnfort med Harald Haarfagers

Slæ{ftrcgistre, melde, at Randver, Haralds yngre Halvbroder, Siin af

hans Moder Ande og- Kon^j: Radbard i Garderig-e, en Deel af det nuvæ-

rende europæiske Rnsland, var Sigurd Rinjps Fader. Harald havde

(efter Sacco) end en anden Siislerson Ole (OloJ^ haldet "vetjvhis'^ ojy i

Sagaerne, paa en dertil svarende Maadc, Ali eller Oli hinn frækni (thi å

Og' o smelte tit sammen i Ohlsproget og- lig'eledes i Oldtidens Rune-

skrifter). Beg-ge Navne forekomme ellers som brugte i det g-amle IVorden.

Hans Fader var Sivard (Sigvard eller Sigurd), en norsli Fyrste. Efter

adskillige Heltcg^^jerning-er i Udlandet, hvorved han siges at have overvnndct

mange saakaldfe Sokonger eller Siikrigere af kong-elig- eller fyrstelig'

Stanune, drog* han til Haralds Hof og' blev af ham udnævnt til iivcrste

Anforer for hans hele Krig^sflaade. Dog* overlod Harald ham senere til

deres firlles Frænde Kong' Ring* af Sverrig'. Rpffge disse Haralds

Nærbeslæg-tede og: tillige vistnok, efter hans Paastand, hans Vasaller eller

IJndersaatter , nævnes dog- i Runamo -Indskriften som hans Fjender, —
hvilket folgende Lfdvikling af Oldskrifternes Beretninger tilstrækkelige vij

se. De ere nemlig' enige herom i Hovedsagen; hun ere deres An-

g:ivelser af Aarsag-en dertil noget forskjellig-e.

Den sandsynligste Aorsag til Haralds og* Rings Fjendskab for-

tælles saaledes af Saxo (tildeels paa en noget mythisk Maade, skjiindt

denne sikkerlighnn maa tilskrives Hedenolds overtroisk-religieuse Meninger

10*
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eller Gisnlnjfer). Kong: Harald Hildetand havde i sin hoje Alder en

Raadg^iver ved IXavn Brun (Bruno) ^ hvem han ene og: alene betroede

sine hemmeh'g^e Anlig^g^ender. Naar Harald
0{f Ring- havde IVoffct for,

som de ild;e gje^'ne vilde aabenbare for Andre, var Rrun Mellemmanden.

Denne Tillid havde han vundet ved fælles Opdrag-else og^ Fostbroderskab

(formodentlige med Kong- Rin{f). Det overtroislæ Folliesagn (som ing-en

Modsifjelse behover) vilde, at den virLelig-e Rrun var druknet i en Elv,

paa en af hans idelige Reiser, men at Odin da havde paatag-et sig* hans

personlig-e Sldlshelse*). Fra den Tid af udstroede han og^saa, ved alle-

haanfle listig"e Bagvaskelser, Tvcdrag-tens Sæd saaledes blandt de forhen

saa oprigtigre og^ ved Slæg tskabets Daand med hinanden forbundne Venner,

at de fattede et saa uforsonlijyt Had til hinanden, at det ikke kunde slukkes

uden ved Krig- og" Blodsudg-ydeJse. Læng-e nærtes den ved Uem'g-heder,

men udbrod lilsidst i aabenbart Fjendskab. Derefter heng^ik dog: 7 Aar

med Krig^sudrustningf paa beg^g^e Sider.

Sogubrot anforer vel ikke denne Beretning' (skjiindt den hojt

betroede Bruno og-saa deri tilsidst skildres som en Forræder), — men vi

have dog-, om end de Sag-aer, der have indeholdt den, ere tabte, tilfæl-

dig^viis et Bcviis for at det nu anfiirte Sag-n har været Snorre Siurleson

bekjendt. Vi erfare det nemlig* af en Leilig^hedsvise, som den beromte

Historieskriver, efter hans Brodersiins Slnrla Thordsmis Beretning- i Kong^

Hakon Hakonsons Sag^a (194- Kap.)? dig^tede omtrent i Aarct 1237, i

Anledning- af en da mellem den nysnævnte Kong-e og* hans Svig-erfader,

Hertug- Skule, opkommen Trætte. Deri sammenlig-nede han dens Op-

havsmand^ Gauty Kong^ens Raadgiver^ med hiin Brun eller Odin. Her-

tugen fremsatte nemlig^ eng^ang for SnorrCy som kyndig- i Nordens gamle

*) Lifjesom Odin mceiitcs at kunne besjæle Fosteret i Moders Kiv (sec ovenfor S, 71)

saa troedes han 0{y at have den samme Magt over de fra Jordlivcl bortkaldte Per-

soners Le{;cmer. Vore IIedpnoldssag;acr cre fulde af FortæJling;er om liaiis Aaben-
barinj;cr paa Jorden under de forskjclli|»;8tc Skikkelser; for saavidt synes vore

Forfædre at have betragtet ham i visse Maadcr som aUestedsnærværeudc.
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Sajynliistorie, fulgrcnde Sporfj-smaal: "Er flet vel sandt, at den Person,

"som hidsede Hedenolds Kong-er op mod hinanden, kaldtes Gant med et

"andet Navn end hans sædvanlig-e?'' Snorrc svarede ved en Vise, hvis

Begyndelse er af folgende Indhold: "Al Trolddoms Ophavsmand" (nemlig^

Odin) "lokkede Ring til Kamp med (Lofter om) rigt Bytte; Gant anstif-

"tede Krigen mellem ham og- llildetand*)^ Gaut (Gautr) er dog^ ikke

allene et af Odins hekjendte Tilnavne, men ogsaa, som sagt, et

menneskeligt Egennavn.

Som ovenmeldt har Saxo og^saa kjcndt og nedskrevet en anden

Beretning, hvilken man med Ret kan give den anden Plads som et mindre

troværdig^t Sagn. Efter det skulde Harald hverken af Avind eller Her-

skesyge have indviklet sijy i sin sidste Krig^, men blot ved frivillig-e og

forsa*tligc Bestræbelser have fremkaldt sin egen Undergang. Han var

nemlig: bleven meget gammel, blind, svag^ og kjed af Livet, ligesom ofj*

hans Undersaatter vare kjede af hans altfor hoie Alder**). Han onskede

*) Ilcvfnnffa hmiiy Iffuigi

iljnldrs ciushopudr galdva^

Gftutv hvatti ^rym proftnr

Jrtiin oli ililditnnnnr.

Uh\ y, 200; Fornm, S. IX. 455.

**) Saxo ommchlcr ihUc hvor manjre Haralds Aldersaar hleve, men Soffuhrot angiver

deres Tal, mc|;ct usandsynlig, til 180 eller 150 (eftersom et stort eller et lille

Hundrede herved bor forstaacs). nimeli{|viis liar en {;ammcl Digter (som slige stundom

plejede) hnigt Udtrylikct misscri (llaivnar), i iivis Sled Fortællingerne, ved Hu-

kommelses- eller Slaivcfeii, have sal Vintre (vvtur) istedctfor Aar. Dog cr det

muligt at Harald o|»naaede den sidst angivne lioje Alder, da det virkelig har

lykkedes Enkelte i det I8de Aarliundrede i vort Kuropa, for ej at omtale visse

neduincr i Africa, om hvilke ninu har paastaact, at dc have opnaaet en langt hoicrc

Alder (200 Aar eller endog ilere). I Torfæus's egen Levetid opnaaede en norsk

liondc paa llurdoland (som iik en Son, da han var 100 Aar gammel) en Alder af

130 Aar. {Torfættua 1777, '4, S. 38.) Nalurligviis holder jeg mig dog snarere til

den her fojst fremsatte Gisning (at Kong Harald kan have vicrct iJO eller 75 Aar
gammel), som bekræftes derved, at viisscr (inisscrv) i de ældste angelsaxiske Digt-

ninger hrujjtes istcdcnfor ^»r; saalcdcs er det i det mindste 4 Gange hlcvet oversat

Ycd Thorpc i hans Udgave af Cædmon (1832), endshjondt han vel kjendte den rette

Betydning nf det islandslic misscri (I, e. 8. 71, 104, 141, 180). Herved maa det

bemærkes, at Soyubrot (li[>csoni jeg i andre Skrifter har bcviist om Volsunyasaga,
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tillig:c il;l:e at doe Straadod paa Sottesenjfen, men falde i slaaende Strid

paa en saadan Maade, som Lunde svare til 4ians forrijje {flimrende Kriges-

bedrifter. Derved vilde lian forherlig-e sin eg-en Diid 0{j: tillig-e erhverve

et stort Foljre til Underverdenen (eller de faldne Heltes Boligger). Derfor

sfcal han da og^ have lavet det saaledes, at omendslyiindt hans og* hans

Modstanders Tropper vare lijyei Antal, saa vare Ring-s dog' nog-ct rashere^

thi Harald unshcde at Ring^ sluilde overleve ham som Sejerherre. —
Rjg-tig't er det ellers , at Odins ivrig-e Dyrkere hun troede at man hunde

komme til at deeltag^e i Valhallas Salighed ved at falde i Kampen eller

og'saa ved det Surrog at derfor, at mærhc sig^ selv, for Doden, med Odden

af et Spyd, hvorved man formeentlig* hellig-edcs den iiverste Gud ved

Indslyærin{j af hans eg-et Mærhe.

I Hovedsagen fremforer Soguhrot en noget lijynende Beretning-,

men melder tillige at nog^Ie dansise Uovding-er havde forsogl at hvæle

eller druhne den altfor g^amle Harald i et Badehar, — samt at hans

Venner i Tide hom ham til Hjælp, da han og- strax gjorde det Lofte at

siig^e Diidcn paa en værdig-ere Maade, — og^ derfor udfordrede sin

Frænde Ring^ til staaende Strid og: aaben Ramp paa Liv og: Diid. —
Vi have dog: al Grund for at anfag-e den forst anforfe Beretning: af

Saxo for sandfærdig-ere især da den udtryhhellg^ behræftes af Runamo-

Indshriften, i hvillsen Ring^ og* Ole hetrag^tes som Haralds Fjender og-

tildeels endog: som Meenedere. Som Hovedbeviser for denne Mening-s

Rigftig^hed maa især ansees de baade af Harald og^ Ring- paa Braavalle

Valplads holdte Taler, hvorved enhver af dem sogie at opmuntre sine

Tropper til fyrige Kamp og' som ere opbevarede eller ommeldte i de os

Hervararsajja o. Jl.) i Ilovodsajrpn bcstaae af Oiuskrivninjjcr eller U(IlO[f af aild-

gamle SJjjaldelnad, men do crC' undertiden (lij;esom her) Meviie niisforstaaedc af

deres Paraphraster , disse atter paa sine Steder af deres end ul;yndt(fere og

nyere Afslirivere- Overhoved inaa vi aJdrij; ovcrsee den hiiist vi/fti|;c Onistajndi/fhed,

at l;nn ecu frainniel Afsl;rift haves af dette ellers tabte Oldshrifts Fraymcnter, men
itigcn af Saxos tilsvarende danske Historie.



levnede g-amle Fortællinger. Hos Sftxo anlslajyer saaledcs Rinjj den

{famle Harald for at viere fortryllet af Begjærlighed efter et fremmed

Ri^j'e, samt at han aldrig* Lunde faae Rigdom nol;, istedetfor at lian

snarere burde tænke paa den næ»re Grav, samt at han havde begyndt

denne Krig af Dumdristighed og Hovmod o. s. v. Kong Harald forestilte

derimod sine Krigere, at Ring tun havde lonnet ham ilde for mange

beviste Velgjcrningcr, idet lian havde angrebet sin egen Morbroder, hvis

Gunst han havde sit Rige at takke for; at han hverken agtede Slægt-

skabets eller Taknemmelighedens Baand eller havde Medynk med den

hoje Alder; de Danske maalte erindre, at de snarere vare vante til al

herske over fremmede Folk end til at beherskes af dem; at de rm havde

at forsvare deres Æ^re mod et overvundet og trodsigt Folk o. s. v.

Oldskrifterne ere enige deri, at Sted og Tid til Slaget (som det

tit plejede at skec i det gamle Norden) vare forud bestemte afbegge Parter.

Sogubrot beretter, at Haralds Krigsha^r samledes i Sjælland

ved Sogja eller ISiif/jay uden Tvivl Kjoge*), hvor der laae en saadan

Mængde Skibe, at man paa dem kunde gaae tvers over Sundet til en

Landtunge i Skaanc, der kaldes Landore i Originalhaandskriftet**).

*) Grundtviff tillojcr i sin dansUc Oversættelse i Dannevirke I, 3T7: **Sii/*m melder at

don haandsiviTvnc Sdji;iibrut staacr Lt/f/in, i mit trykte Excniplar har man
'*i Randen (;j;E(U't Coffin (^l\jo(fc}, n{j da iiaadc Byen er (gammel og liujjten ajldre,

*'cr det ikke uriiiu'li(jt." Senere er delte J)levet lu'kneflct ved Rafns Udfjave J. c.

I, 378, hvor det henijerkes, at JVavnols to iorste liojjstaver ere nlydeli^jc oj; kunne
maaskcc læses som iliigja eller l\o<fja,

**) Jc{; læser nemlig; dette utydelf{j;c Sted i Alcmhranen ^'f/fir til S/antct/inr at Landeijri'^

(over til Skaane ved Landiire) istcdenlor "i//ir til Skditvyrnr af Lun det/r i^^
;

Origi-

nalen har ejjeiiligst nu Skattct/rir , som aahenhare er en Uting, i'ordi Afskrivei'cn

eller en Anden Ijar villet rette Ordet til S/idnvr/iar, hvilket og har slaaet i et

mi« rUværdig gammelt Tapirs llaandskril't » som jeg liar seet i Island i mine yngre
Aar; i og r, f og t ligne hinanden saameget i i>Jemhraner, al en saadan Kcilskrift

meget let, enten med eller uden Forsæt, kunde indlraiile. Al delte overhoved maa
være den rette Mening sees og deraf at Landore {Lnutliit/ii, Laudei/ri) maa have
ligget i Skuane. Saxo nævner det som Landora jiaa to Steder i 1-lde Hog, forst

som more tjcuUs Landora appcUatum {Sliillcrs Udg. I, 668), til hvilket Sted Uoug
Erik Lam Aar 1139 aukom med en luigsllaade, udrustet mod Prætendenten Olaf,
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Saxo siger og-saa (forst i Sde Bog')^ at den dansfce Flaade lignede cn

Skibsbro mellem Sjælland og Sfcaane* Da strax sendte Kong Harald

landsatte vel Tropperne, men tordo iUhc selv jjaac i Land der, fordi man havde

den Overtro, at den Konge, som landede der, ilihe sluildc leve et heelt Aar der-

efter, — hvorfor Sla/jet of;saa tabtes under en Prælats slette AnforseJ. Klicrs

nævnes Landora (I, 741) som det Sted, hvortil Valdemar 1 ankom forend han
befjyndtc Tojyct mod Venderne U59, men vovede iieller iklsc al gaae der i Land,

fordi de danske Konjjcr, i den Henseende, henjje havde anscct den Havn som
meget ulykkelig for dem, hvorfor lian betragtede eller monstrcdc hele Fiaaden,

som cftcrbaandcn samledes paa det Striig, Ira næste Havn. Vedel^ Suhm og Flere

oversætte Landora ved Landsiirona. miiaskce formedelst IVavncncs Liglied, men den

sidstnævnte Stad blev ikke anlagt eller lik sit Navn forend i Aaret 1413, da en i

Kærheden liggende lille Kjobstad, kaldet Sondre Sæby, blev forflyttet dertil. 17ij2

hlev Staåen LaiiAsUvona flyttet til t\vt Sted, hvor den nu ligger. Efter Sogubrot er

det rimeligt at antage, at Haralds Flaade skulde forst anliibe det lige overfor

liggende Skaniirc eiler Falsterhoder eJJer rettere at Sige den Landtnnge, hvor disse

Stæder nu' ligge og som netop ved sin lieliggenhed (omtrent som Lnndscndi. i det

gamle Grunlaiid, Lnndseiul i England o. fl.) fordrer Benævnelsen Landvyri eller

Landiirc, fordi den imod Sydvest danner den yderste Kant eller Spidse af Skaanc

Og tillige af bele det store skandinaviske Fastland. Derfra kunde Haralds Flaade

med fojclig Vind ligcsaa let udlubc mod Oslkantcn til Ostergiilland som Valdemars

mod Sydkanten lii ftiigen. Vi maae endvidere bemærke, at vort hcriimtc Orcsunds

gamle JVavn Eyrasnnd (saaledes som det skrives j adskillige af Middelalderens

bedste og ældste Codiecs) ikke kan udledes fra ct, men i det mindste lo Steder,

som kaldtes Et/ri, uden Tvivl da især af de alle Sofarendc mt'st iiiinefaldendc

Landtunger ved Sundets Ind- og Udlob, nemlig den ved Hclsingor, forken kaldet

lialcyri (eller Udlct/ri, lorst maaskec ilulscyri), og den heromhandledc Lntidet/ri

ved Falsterbo, i visse Maadcr det samme som ÅAwiicjryrt eller Skaniire. I NærUcdcn af

disse to Landtunger samledes fordum, i Sommertiden, en stor Mængde Kjiibmands ,

vel endog forkenværende Vikingsskihe, for at drive fredelig Hantlel, og denne hele

Samling kaldtes Eyrafloli (den ved Orernc forsamlede Flaade). Da slige tLtndcls-

skibc betalte visse W'^MUir (If/nd/nirar') til den Fyrste, ved hvis Land og under

hvis Beskyttelse de handlede, kan sandsynligviis den beromtc Oresundstolds ældste

Oprindelse udledes fra denne Hedenoldsindretning. Ilalci/rt nævnes tit i Sagaerne

ligelVa det 9de Aarhundrede af som Hovcdsledct for dette Marked, men Skanorc

forst med Bestemthed som en lignende Markedsplads i Aarct 879 (efter 2 Membraner

af Eitfln) samt ellers 1203 (i INorges Kongesagaer om Nordmændenes Hvervingcr

der og llvUfMts danske Kronike om Lyheekerncs Privilegier). Endnu kalde

IVoglc den kcromliandlcde Halvii Landsudde eller Landsoddc, der forhen vel kunde

kaldes Ltmdsoddi^ hvilket Ord dog snarere burde betegne dens alleryderste Spidse;

da IVavnt't i Buncr kunde skrives Lnndsmlde (Landsuddcn), saa formoder jeg, at

Middelalderens arabiske Gcograpbers Landsiidcn eller Landschiidcu ^ om en Han-

delsplads i Skaane el/er Sverr'iQ, just er fordrejet deraf og s\{<;ier ligeledes til det

gamle Landcyri med dens Landsodde, i nyere Tider kaldet Falsterbo-Oddc cUer

Udde; (jfr. Odden i Ods Herred, den yderste nordvestlige Spidse af Sjælland, og

I
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on vis Ilerleif, Icdsaffet af saxisic Krig-ere til Kong- Ring*, for nærmere at

bestemme Valpladsen og opsige Freden til en beslemt Tid eller Dag.

—

Af Sagaens Beretning sLjonnes det il;l?e rettere, end at Harald, med lielc

Hæren, drog' paa 7 Dage (fia Landore) til den forndhestemtc Kamp-

plads (Braavalle Slette eller Hede). Sagal)rudstjld«et melder, at den laae

paa Rigernes davaH'cndc Grændse ved en Vig eller lille Bugt, Ifaldet

Bråvili^ ligesom Saxo (der ellers lader den danshe Flaade lande ved

Calmarn) lialder den hele Krig helium BmvicL

Om Valpladsens Beliggenhed nuomstunder ere de nyere Histo-

rilsere noget uenige. Ericus Olni\ Suhm og fl. antage, at Slag'et stod

paa Biendas Hede (der m^igtig-en i nyere Tid shal have faaet !\avn af

Bråvalle-Hede) i eller nærved Verende i Smaland, hvorimod Lagerhrimj

og^ Schomnfj have meent, samt Sjoborff og Geijer deduceret*) at Val-

pladsen maa siiges ved Bråvih og* Vara-Aaen (eller Varahy - Aaen), i

Oster-Gothland, Vilsholandetj Ostlunds-Herred, Ostre-Hnsby Sogn, hvor

en overordenllig Manigde af Sleenhredse, i alt henved 80, fra 4 til

J7 Alens Gjcnnemsnit, samt Bautastene og: forslsjellige andre Mindes-

tnærher pryde de faldne Krigeres Gravsteder.

Hvorom Alting er, ligge Hoby og Mortiuh, til hvis Grund

Runamo og* dets nærmeste Omegn hore, ilihe meget langt fra den Vej,

flere lijjnendc Benaivnelser). Den ovenfor ommeldte, i Mi<Ule]nl<Icrcn l»ersken<le,

Overtro, der forbod Unnniarhs Kon[;;or i ct Lediti^jstof; at lande paa Lnndiire, hvis

dc vilde iind{|aac den snarl|)aafol|;ende Oud, kunde let liavc reist sij; af Sagnene

om Harald llildotands Laiidin{; de*' eller Ankomst dertil paa det ul)kkelij>c, men
htiist heromlc UraavalIc-To(j, fra hvilket lian ikke vendte levende tilbaf;;c. De
ovenfor anfortc IVnvnc for hine, efter min Meninjr, fcld|;^amle Ilandels- eller Mar-

kedspladser* som i Middelalderen vare af den jderste Vij<ti|;lied (lildeels for Silde-

hskeriets Skyld), crc vel jjaaede af Ilru(; efter nt Skiineyri (Skuiior, Skantir) var

hlcvet en ordeiilliff KjiiLslad, ejilen saa det eller det lætvcd li(j(fendc Falsterbo

(oprindelij; Falsterltoder , som Falsterboerncs Ifandels- o^;; l^^iskeplads) i den Hen-
Bccndc har hragl Landores ældste Benævnelse i Forglemmelse.

) Sec især Oeijer Svenrikes Uiifdar I, 540, Sjohorg Saml. f. N. Fornalsk. I, 106,

Tah. 12. Jfr. Pilcrscn Danmarks Sagnhistorie I, 263, 313.

11
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som cri Deel af Haralds Hær efter Sarrdsynligflied har tajjct lil Lands

fra Shanoer til Uraavalle eller Braavi^. — Jejy har allerede forhen fore-

stilt nii{f Anledning-en til Runamo-Iiidsfcriftens Indridsning at være denne:

Det er Mart nok, at Indslsriftcns Bog^yndelse erldærer Harald for

at være Rigets eller Rigernes rette Behersker, hvilhet Gard imder sit

IVavn tilslaaer at have indhugget i Klippen og hevidner tillige, at Ole

havde givet sit edchge Lofte (o: at være ham Iroe). Derpaa anraabes

Odin om at vie, hellige eller behriefle Runerne, hvorved rimeligviis de

folgende Biinner eller Besviergelser især maae forstaaes, overhoved stilede

mod Ring-, Ole og* andre Haralds Fjenden For har jeg^ meent, at en

Deel af denne Konges Hær eller Folge har, ved den ovenmeldte Lei-

lighed, holdt en eller flere Rashlage i Nærheden af Runamo^ og der

hojtidelig istemt den af Slijalden Gard, paa Haralds Vegne^ i Klippen

indhugne Bon eller Hymne*), som en magisli-religios Bandsættelse af

Fjender, Opriirere eller af Landsforrædere, med bonlijy Opfordring- til

Guderne om at slyænhe Kong-en Sejer i den foresfaaende Kamp. De

bebudes ved den korte Indledning: Odin vie Runerne! — et fuldkom-

ment Sidestykke til en lig-nende, paa den i Fyen (1806) Vif VedeI-Simonsen

opdagede og aftegnede, samt senere af Abrahamson^ JVerlnnfj* og llask

beskrevne og fortolkede Glavendrup-Steen, hvor Bonnen dog- henvendes

til Guden Thor (pm* viiji pesi riinar)**). Her er dette Onskes Meuinjy

) Bcrzclins har bcmrørhct (see ovenfor Side 64), at det iieppc er snndsyiilij^t, at

Haralds store Hær har taijet Vejen over llunamo. Om man end indroninier dette,

l;an endeel af den have ilra^jet ad en i IVærhcdcu I)eli{;j;ende Landevej men liun

nogle af hans llovdingcr hivaanet Kunoridsniiigen ofj den derved ftiranlechfjede Sam-
menkomst |>aa Runamu. Disse Tildragelser cre os overhoved uhelijendlej Harald

kan i nogen Tid have opholdt sig paa Hongsgaarden Huhy (mi Hoby), men Slijaldeii

Gard (fra dot iklse meget langt derfra liggende Stanghy) ogsaa der i nogen Tid
vairct hans Gjæst i denne Anledning og da foretaget sig Indridsniiigen af Kuncrne.

**) Sec Slsand. Selsk. Skrifter IV, 105-121, VI (1807) 27C-288, samt Minerva 1808,

S. 271—87. ff^'crlatilf erindrer meget passende derved om den licretning i den

yngre Edda, at Thor viede det iTaal, hvorpaa Balders Lig l)lev ]>ra:nd , med sin

Uammcr, og hemærkcr at Indskriften kalder den Ale 1-^aulve (eller Solvc), efter hvcHi'
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tiden Tvivl den, nt Odin, ellers vitfcrli{fon Haralds ivrig* dyrl^ede Sfeytsgiid,

maatte jjive Runerne, eller den fol{fende i dem indliugnc Biin, den

Kraft, som hunde formaae de paakaldte Guddomme til dens Opfyldelse.

De herommeldtc tre Ord (Orifjinalens: viffi Opinn rvnar!) ere rimelijy-

viis blevne sjungne eller fremsajjlc af liedenslæ Præster eller formeenllijf

trylleljyndijje Slijalde, tlii hvad Iledning-erne ansaae for virkelij«* Andajft,

blev stedse i de nyere Tider, eller endog^ af ljendtli{fsindede Samtidig-c

ndraabt som Trolddom*). Kong* Harald Hildetand selv siges i et Edda-

dljyt**) at have været signet eller indviet til Guderne, muelig^ som iiverste

Offerpræstj thi den Værdig-hed beldæ»d(e Kongen virlielig* i det hedenske

IVorden. At Harald Hildetand da selv, eller en Anden paa huns Vegne

Itnj^nliild (formodcnllij; hans Eiil^c), lod sætte Stenen, Gudernes Ven (gupa vin)

i

rimcliijviis var lian da en <5ode (eller Pra;st llovdinjr tillige). Jfr. Lex. rnytK

vct. bor. S. 619—50.

*) De Vers af denne Art, snin sildigere islandske Troldmænd nanfl; eller nynnede
over de lUiner, eller Figurer, som derved skulde erholde magiske Kræfter, kaldtes

Yfirstwuffitv (efter Uogstaveu: Ovcrsanjje).

**) Ut/ndlHljoit eller Jlyndlas Sang. l>en ældre Eddas store Udg. I, 333, min danske •

Oversættelse III, 10, 17, 30. Der hedder dot om ham, hans Halvhroder Randver

og dennes Fader Radbard (cu Konj;e i Garderige, en Deel af det europæiske

Rusland):

J^cir voro (jttmar

fjopitm s{gtiOi^ii\

Dette Sted, tilligemed Fuudtti I\ovc<jr (Fornakl. S. II, 11 og 13), bekræfter eller«

tildcels de i Siiguhrnt indeholdte Hcretninger om Haralds Herkomst, nemlig at

(den dansk-sjællandske I?onge) Riirik Slyngering (^Slnitiu/vfiuhaityi) var hans Fader,

men Aude, Ivar Vidfadnies Datter, hans Moder. Efter Siigubrot ombragte Ivar

sin Svigerson, men Enken llygtcde med sin unge Sun til den ovennævnte Radbard,

der ægtede hende, og opdrog Harald Hildetand, som og af ham, efter Ivars Diid,

blev indsat i hans Faders Rige. Jfr. ovenfor S. 70. En Sonne- eller Dattersiin af

denne Radbard, men Fætter til Sigurd Ring, var den Rognvald Russer (^rttthcnictts,

liftthbeiithi nepos'), hvem Saxo nævner blandt Rings Rjæmper. Det er klart, at

Siigubiots Hilde har slemt ovcrcens hermed (skjiindt det giver Rognvald ct andet

Tilnavn), da det vist bar heddel i Stærkodders Digt:

lioffiivnldr hfii (eller girdskt?)

Itddhartts nvft (eller huefi).

Afskriverne have her forkvaklet Textcn ved aahcnbar Feilskrift: r for s.

11*
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cUer I lians Forfald har bestyret liHn, efter Foll;efs Tro liellige HanclIiniTy

som Paal;alrlelse til Guderne, have vi Aarsag^ til at formode. IVu antag-er

jeg det for vel muligt, at en saadan Ceremonicj som den lierommeldte,

har fundet tidligere Sted, end jeg forhen har antaget, da Forberedelserne

tilhiint store Slag varede adskillige Aar, og det I;an da vel vajre, at I;un

Harald, med hans fortroeligste, i den hedensLe Gndstljrlsclses Slaldse

oplærte og indviede Venner have udfort den dertil horende Bon og Paa-

haldelse. Hoby i Blelang har, efter hvad Sjoborff har viist, havt et

offentligt Forsamlings- eller Offersted; ved den nærliggende Kaimare

Ktdle var det saal?al(lte Hoby Alter med flere mærkelige Ollidslcvninger;

paa slige Steder holdles i Hedenold de offentlige Tinge, paa hvilke

Kongen ved hoitidelfge LeiJigheder havde Forsædet, og han plejede da

at holde Gja»stcrie paa en stor, i Nærheden liggende og ham tilhorende

Gaard. Af lignende Grund har Suhm ogsaa meent, at Harald Hildetand

har havt en Kongsgaard i Hoby. Bevils derfor finder man i Kong

Valdemar H Jordebog (Script, r. D. m. æ. VH, 529), hvor Hahy i Ble-

king, Westerste Hærct, anfores som Kongens Eiendom (konmujlef).

Ved de offentlige Forsamlinger holdtes i Oldtiden Gilder, og Skaaler

bleve drukne for Guderne, idet man tillige fremfiirte Folkets Bonner

for Kongens Sejer over hans og Landets Fjender. Ved overordentlige

Leiligheder, naar Farer truede, tyede Fyrsterne dog til visse, undertiden

hemmelige Gudsdyrkelsesstcder i vibfe Skove eller Fjeldegne, for der at

holde deres Andagt, som f Ex. Hakon Jarl^ som havde sit eg-et Kapel

i en Skov, ikke langt fra Lade, hvor han dog havde opfort et stort og

prægtigt Gudehuus. 1 de ældgamle, saakaldte ossianske Sange skildres

paa flere Steder saadanne Sammenkomster af Skandinaviens Hiivdinger

og Skjalde, som den her paa Bunamo forudsatte, f. Ex. i Siilmalla om

Dyrkelsesstedet paa Ithorno: ^^Vi fore langs en Strom, som fremraste

"gjennem en nogen Hede. Rundt om stode store Klippestykker med alle

^^deres biiiede Træer. IVær ere to Lod as Kredse med Magtens Steen,,

1
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'^hvor Aander om Natfen ncflstcjj-c i morlserocle lldstromme. Der opstejf

"aldrende Mænds Rost blandet med Vandenes Snsen. De Italdte Kat-

etens Skilskelser til Hjelp i deres Krig^e." I Fing-als 3dic Bojj Iiedder

det om Starno, Lochlins eller Norges Kong-e: ^^^ong^en sad i sin Gildesal

"i Loclilins skovrige Land. Han kaldte den graabærdede Snivan, som

"ofte sang* rnndt om Loda's Kreds^ naar Magtens Steen borte bans

"Skrig- og' Slaget vendte sig paa de Tappres Mark." — Og- i Catblin

af CIntba, bvor en Skjald bavde forenet sig- med Druidernes Barder:

"I Spidsen for Cnrmals Skarer opflammede Barderne Striden. — Ej

"beller vare Klippernes Beboere alene. En Lodas Son var der,

"en Rost i bans eget morke Land. Paa sin Hoj bavde ban dvælet i

"Locblin, i Midten af en bladlos Lund. Nærved loftede fem Stene deres

"Hoveder. Hoit brolte bans fremrasende Elv. Ofte bævede ban sin

"Stemme til Vindene^ naar Luftlegnene viste deres natlige Ving-er^ men

"Maanen, indbjllet i tjkt Morke, var dalet bag sit Fjeld. Ej blev b.in

^^uliort af Aander; de kom med Ornevingers Susen. De vendte Slaget i

"Marken for Mændenes Konger. — — — Det var morkt og* Lodas

"Son udoste sine Tegn i Natten. Du bavde ikke de Svage for dig-. Son

^^af fremmede Lande!" I vore egne Sag-aer mangle vi beller ikke For-

tællinger om Troldkarle eller Afgudsdyrkere, som deels paa afsides

S(eder og" deels i Nærbeden af Valpladse sang* Tryllesange og* udiivede

forskjellige Trolddomskunster, enten fiirend store Slag^ skulde boldes eller

endog^ medens de varede o. s. v. Blandt Trolddomskunsterne var Runernes

mag'iske Sammensætning og Trylledigtenes (Bonners eller Hymners) kun-

stige Affattelse ikke de i'ingcste^ begge Dele see vi at være blevne an-

vendte paa Runamo, ved en Skjald, som vi snart komme til at ombandle.

Vistnok var det dog i Egenskab af Ypperste Præst at Kong Harald selv

paa Braavalle og- ellers indviede eller bclligedc de Faldende til Odin^ og*

som saadan fremsagde ban vel tillige de mærkelig:e Taler og- Bonner til

Odin, som baade Saxo og^ Sag-aerne ommelde. Sog'ubrot anforer fol-



gende deraf, fra Braavalle-Slag-ct: "Mon Odin nu vil holde op med at

fornnde mig" Sejer? Det har aldrigp for været Tilfæhlct og- end en

Gang heder jeg ham at han nu vil forunde mig den. Men vil han ihke

"opfylde denne Bon 0{f
ild;e sljjænJje de Danske Sejer, da lade han mig-

"falde i Kampen med hele min Hær — og alle de som falde paa Valen

"giver jeg Odin." Saxo's lierlil horende Fortælling (i 8de Bog), lyder

og saaledes efter Grundtvigs Oversættelse "Harald tog da sin Tilflugt

''{\\ Bonner, og had Odin indstvendig at han il;l;e nu paa det Sidste vilde

"fratage de Danshe IVaadcn, de hidlil nod, men slyænhe dem S(jer, endnu

"i Dag, og saaledes Siettc Kronen paa de mange Velgjerningcr, han

"fra Arilds Tid havde heviist dem. Dig, sagde han, vier jeg hiiili-

"delig Valen."

Forgjæves vare alle Haralds Bonner; han faldt, og Slaget tahtes

for hans efterladte Krigshær.

Hans Lighegængelse heshrlves saaledes tif Saxo (efter GrundtvUjs

Oversættelse, hvor den latiniserende Originals Pluto , Tartnra og Orcus

ere behorig fordanskede): "Da nu endehg Kong Haralds Lig var fundet,

"med samt hans Kolvc, da spændte Ring sin egen Hest, behla^dt med

"Gyldenstykke, for hans Vogn, og holdt ham en Ligtale, hvori han

"skjænliede Kong Harald Hesten, hod ham ride rap paa den til Valhal,

"som forste Mand fra Slaget, og hos Odin, Valhals Drot, bestille godt

"Herberge for Venner og Fjender. Tændt blev nu Baalet. De Danske

"opsatte, som Ring befoel, Kong Haralds forgyldte Snekke derpoa, og

"medens Baalet forlærede Liget, bod Ring sine Hiivdinger gange i

"Skare, Baalet rundt, med Klagemaal, ja formanede dem rorende til, Alle

"med gavmild Haand at offre Vaabcn, Guld og andre Kostbarheder, saa

"Baalet kunde deslængere blusse hiiit for den store, den vældige, den alles

^'Hjerter dyrebare Konge — Brændt var nu Liget, Asken opsamledes,

"lagdes i Urnen, og sendtes paa Rings Befaling tilLcire, for der at be-

"graves med Hest og med Rustning paa kongelig Viis." I Sagabrud-



styldsets Fortælling^ (incles adskillige Afvigelser herfra, nemlig disse: at

Haralds Liig ihke blev brændt, men fiirt ind i Gravhojen paa hans Vogn,

med den Hest, som havde trulihet den i Slaget, som derefter blev dræbt^

men dog prydet med Kong Rings egen Saddel, hvilisen han sltjænhedc

sin Frænde^ Kong Harald, for at han luinde gjore som han vilde, ved

enten at ride eller age til Valhal. Derefter holdt Kong Ring et stort

Gjæstebud i Anledning af Kong* Haralds Jordefierd, og da bod han alle

Stormænd og Helte, som der vare tilstede, at Isaste Ringe og gode

Vaaben i Hojen, til Hæder for Kong Harald Hildetand, hvorefter Grav-

hojen omhyggelig blev Inklset, — Hvis Beretning her er den rigtigere

kunne vi ikke sige, — men det er aldeles ikke usandsynligt, at Haralds

^Jordefærd har gaaet for sig paa en dobbelt Maade, forst i Sverrig, ved

Liigbaalet, og derefter i Danmark ved Bisættelsen af Aske-Urnen eller

andre Dele af Legemets Levninger o. s. v- Vist er det i alle Tilfælde,

at endnu forst i det 17de Aarlmndredc kaldte Leires Indbyggere og

Naboer en anseelig Hoj Harald Hildetands Gravhiij. Den, med de den

omgivende Steensætnmger, er noje beskrevet og aftegnet i forskjelligc

trykte Skrifter. Det hele Mindesmærke blev efterhaanden forstyrret og

aldeles odelagt i det 18dc Aarhundrede, — men i Aaret 1818 lod den

Ifiongelige Commisslon for Oldsagers Opbevaring selve Gravhojen an-

stændig restaurere, og sorgede tillige saavidt mueligt derfor, at den i

Fremtiden skulde holdes i Hævd og Fred.

Hvad Runamo-Indskriftens Indhugger, tillige sandsynligviis dens

Forfatter, angaaer, saa kalder han sig selv deri Gardr (Garpr eller Gnril)^

Dette Egennavn forekommer ellers i Norges hoje Oldlid, samt findes

endog at være blevet brugt i Island i det 13de Aarhundrede. Vor Gard

ommeldes i begge de heranforfe Oldskrifters Opregnelse af Haralds

Krlgshovdinger og Skjalde* Srtjco erldærer ved denne Leilighed (i Begyn-

delsen af 8de Bog), at han der folger Stærkodders eget, paa Dansk

affattede. Mindedigt for denne Krig med S\ errig, indtil den Tid mere
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bevaret ved niundtli^]^ end skriftlig: Overlevering:*). Forst oprejjncs

Hovdinjfcrne for Konjy Haralds Tropper, og- denne ForlogncLse slemmer

vel overeens med det lier noget ufuldstændigere Sdgubroi^ hvill.ct vi dog

ville laigge til Grund ^
jævnfort med dets latinske Sidestykke* Disse

Kjæmper vare hos Kong Harald: Svcinn (Svend, Saxo's Sven), Såmr

(Ssixo's SambarJ ^
Gnepi cnn gamli (Gnepe den Gamle, Saxo's Gnepia

vetuhis^ ogsaa nævnt paa et andet Sted, men uden dette Tilnavn), Garffr

(lios Saxo Gardli^ med Opgivelse af hans Hjemsted Slang ved disse

latinske Ord; Gardh^ Slang oppidi cnllor^ som ikke vil sige andet end

Gard fra Sianghg eller Byen Stang**)
5
paa et andet Sted synes Saxo

ogsaa at kalde ham Garihar eller Gar6ar^ Gardar)' Sogubrot vedbliver

med den samme Fortegnelse: Brandr (hos Saxo Brandy med det latini-

serede Tilnavn mica')^ beslægtet med Kong Harald; Blængr (lilcngr^

formodentlig Saxo's Blend fra idiima Tltylc^ her rimeligviis pclamork^

i *) liixtortam htlli snyctici SfarcathcruSf qvi ct ejnsdcm pnelii priecipuum coltnnen orrtf,

primus Datiico digcasU clor/ino^ mcmorue mnfjift qnnm litcris trntlitmn, Cinuft sctiem

ah ipsoy pro more p/itrio^ vuhfnritcr etlittnn dif/cst/imf/tiC , latinlUcr complecii sta-

tuens, in primis praistantissimos ntrinsf/nc partis proccres recenscho. Hertil Iffiffge

vi folfjciwlc ECtcrrctnifif; fra <\vt ældste saakaldte Skdlldfital (Difjtcrforlognelsc o:

for liole IVordcns Oldtid ojj Middelalder): "Starkadcr den Gamle var cii Slijald.

•*Hans Dijjtc ere de ældste af dem, som endnu haves. Han hesanf^ Danmarl;«

**Konjfcr/' Denne Slmkadcr (eller Slærljodder), har uden Tvivl i sin Tid været

en liistorisis Person, li(jesaavcl som saa inan{;e andre, livis Levnetsbeslirivrlsc man
har udarhcidet romantisk off udpynfct med en Mæn^jde Fabler, især ved Sammen-
hlandelse af to cilcr liere Personer, som vel ])are del samme Navn, maaskee endog

Tilnavn, men levede i mejjet forslijellifjc Tidsalderc.

**) Udgaverne fjjcnfjivc Soxos Ord saaledes, forvanskede af Skrivcfeil eller Trykfeil;

Gnrdhstang oppidi ciiltor. Afskriveren eller Ud{;ivcren har vidst, at der {javcs flere

Landsbyer af dette Navn, roen ikke ret kunnet fatte Forfatterens Mrnin;;, derfor

paa e|;en Haand s6j;t at beri(;ti|;e den. 1 den upaalidelijjc svenske Ud(;avc af

Soguhrot skrives Navnet derimod, uden mindste Hjemmel, Gnndt-^ UvWkct Grundtvig

i Dannevirke 1. c. maattc oversætte ved Gand, men var doj;, i hans danske Over.

sættcJsc af Saxo, den forstc, som hcrii^^tiiredc den ældre Tæsemaadcj petevsen er og;

(Danm. Hist. i Hedenold 1, 259, 309 o. f.) af samme Mening.
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nu Tellemaiken) *) ,
lijjeledcs Haralds Sla>{jtiun{r; Teilr (Telt, Saxo's

Tatary, Tyrfimjr (Tyrving, S. Thorvimjusy, Ujalti (S. Hjattoy Om

*) Denne JBJæng borte til de i Sogubrot Of^ c^Jej'j_jQ_rdji!P^naliaIdte Tliylcr (j^ilir

Pl/lir) Di Tbelcniarlicns Indbyf^gcrc, bvorfbr 0(;saa Saxo vel har oversat dette Ord
Ted Thylenses , samt ojjsaa nærmere belf(jiiet sin Itlicnd med de hos iiam dertil

svarende Ord: ullimee Tht/lcs iucola. Hlaiidt Rinj^s Kju>m]>cr nævnes 0{;saa disse fra

Th^'Ic Mar den liude (rii/iis) Ira Herredet eller Landsbyen 0'«.9»is) l^iithfrilhi^

Grombar den alderstegne (auiwsits) , Gram lirondelueus. Grim fra Byen (o;;;n*rf»m)

Slajcrtnn, ved eller i I*rovindsen Shahafyrchi. Iler have IVo(rle villet læRc 3Ufifiithi

Og Shaf/nfirfhi (af hvillic Gisninj<;er den jorste vist er i'i(fli|j:) o^; villet |;jore disse

Egne til Midfjorden 0(j Shageljorden i Island, som aldrig bar bavt nogen egentlig

Uy eller Stad iorend sidst i det I8de Aarliundrede, Med langt storre ISimelighcd

han man (efter hvad P. E, Miillcv bar udviklet i Al'bandlingen om Saxo, 1. c.

S. 117—118) siige disse Steder i JXorge^ ban boldt sig især til llalogabnid. Jeg

har nieent og siigt at godtgjiire det (i Lvx. J^It/fholof/. vct. iior, S. 302), at ligesom

Saxo har oversat det ovcnmeldlc Thi/Ivr ved Tht/letiscs , da dog Thelemarhcns Ke-

boere «dtryl;i«'li{f menes ved det iorstmeldtc Udtryl;, saa maa ogsaa hine Sleder

Stiges der. Der lindes endnu Stedsnavnet Skjær (Å'A;;VrHiii), ligesom og et Atidsund

(i Navn og Beliggenhed nærbcslsngtct med Midfjord); i IVærbeden af Tellemarbcn

laae og fordum en Egn kaldet ShmjahyfjiU der i ældre Tider vel kan være bleven

lialdet SliOfjnfylchi (hvilket Afskriverne med Tiden omdannede til Skabafyrebi),

Denne min AJeniog har JS. M. Petersen billiget og udforlig forsvaret (med flere

Grunde) i hans gamnielnordiskc Geograpbic 1ste Deel S. 297—306, samt Danmarks

Sagnhistorie Istc D. S. 262, 312, 313. Han oversætter sammesteds Ginm Uronde.

liicits meget sandsynlig ved Gram af Drunlaug (i de samme norske Kgnc, nemlig

fra lirunlaugs- eller Hrynlo-lN'æsset). Siden have agtede norske Forfalteie viist,

at der virkelig bar ligget en 3li(ifjurtlr (Midljnrd) i det sidstnævnte Steds JJabo-

lag, ligesom og et Marheim, Warfjord, ftlarey o. s. v. der levende erindre om Mar
den Uodc. Hverken i Siiffubrot eller noget andet islandsk Oldskrift findes det

mindste S|»or til at nogen Islænder angives at have kjæmpct i Braavalle Slaget,

hvilket beller ikke kunde være muligt. Ders(nn *V/r.vo virkelig bar troet eller berettet

det Modsatte, maa det være foranlediget ved en saadan Alisforstaaelse eller feilagtig

Oversættelse, som den lieromnieldtc. — Vi have ovenfor anfort et paafaldende

Exempel (angaaende Harald Hildetands Herkomst) paa den Alaade, hvorpaa Saxo

bar sammenskrevet den Deel af hans Historie, som vedkommer den mythiske Tids-

alder — idet han har nedskrevet furskjelligc hinanden modsigende Beretninger,

enten uden at erindre det forst skrevne, eller snarere af den Aarsag, at ban ikke

bavde faael Leilighed til at revitlerc eller lægge den sidste Haand paa Værket,

saaledes som vi have det, endskjiindt det er vel muligt, at fuldforle eller i det

Miindsle meget bedre Exemplarer , end det til Trykningen brugte, ere aldeles

tabte. — Sfiæo's Modstandere have endvidere, idet de beskylde ham lor at regne

Islænderne til Braavalles Helte, formodet, at selv en Griinlænder nævnes i hans

Fortegnelse over Bings Kjæmper, nemlig Dahar (Dagv) yrenskt (hvem Sogubrol,

rimeligviis med et andet barn givet Tilnavn, kalder Ufs/d'); delte er aabenbare

12
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alle de heroprejfnede hedder det tilsidst: ^'De vare Konjf Haralds Slyalde

^^og" Kjæmper (skålld ok kappar)."^^ Hvad Gard især anjyaaer, niaa det

bemærkes, at Saxo reg-ner ham blandt Haralds bcrommeligsfe Hoveds-

mænd, og- nævner ham (ligesom Brudstjld^et) forend Kongens egne

Slægtning^e. At Saxo ogsaa har hjendt ham som Slyald, fremlyser

klart af disse hans Ord, som gjælde om alle de her nævnte Kæmper.

"Disse kom til Skibs til Leire, og-, i legemlig Henseende, vel forbcredede

"til Kampen, samt lig*esaa udmærkede ved provet Skarpsindig-hed som

"anseelige af Hoide; thi de vare meg-et færdige i at skyde baade med

"Buer og Bhder, samt at slaacs med Fjenden Mand mod Mand, ja de

"besad cndo{f en stor Færdighed i at digte Qvad i Modersmaalet. Med

"saadan Flid havde de ovet Legemet og- skjærpet Sindet."*) Alt dette

fattes i Sogubvot paa det Ovenanforte nær, — men det bekræfter dogf

stiltiende Saxos Beretnings derom at de kom til Skibs til Leirc, forsaavidt

at der efter denne Fortegnelses Slutnings meldes: "Disse kom hjemme

"fra, fra Kong Haralds Hof eller Livvajft: Hjortø Botujar^ ilcle'^ o. s. v.

Saare mærkelige erc disse Efterretninger for saa vidt de bevidne

at Gard var en af Kong Harald Hildetands anseeligste skarpsindigste

Hovdinger og Skjalde, thi de gjiire os det vel begribeligt at Kongen betroede

ham en i hans Tanker saa vig-tig* Forretning* som AfTattelsen og* Indrids-

ningen af Indskriften paa Uunamo, Han og flere af Kongens andre

Skjalde bleve vist anseete for saadanneMænd som de 5 eller 6 af Rings

Folge, hvilke Saxo kalder Guden Freijrs Slægtning-e og Gudernes trofasteste

iiri{rti{;t, da grenshi nldrif; Lctydor den gronlandskc, men derimod en Mand fra

Grenland (o(;saa Gronland) eller Grenmark i IVor{je;— denne lijpis (ramle Graindsc

Steder cre særdeles noja(rti|rt oplyste i P. A, 3IitHchs AfUandliiij;^ herom med
tilttorcndc Landkort i de nylijr citerede Annaler for nord. Oldkli. 1836 S. 62—79,

) Qni ffuidcm nnviffio Lcthrnm advcclt inshucti ad hclla corporibtis, ittf/ctiti qiioqut

virtutc pollehaiit, proccritatis hnhitum animornm cxcrcCltis iemuUtntcs, Qnippc spicnla

atcnnm bnlitHnriimquc tovmeiitis cxcntcrc ac plcritmffuc vivilim cum hoslc deccrnere,

pocses qnoqve patrio sci'inonc contexcrc promptissimc ctUlticnint. Adco animum cum
corpore impettsa cxercitalionc colttcrant, (L* f^IIi.)
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Tollse (Fro det neccssarii et fidissimi numinum arbitri). En af disse Italdes

ogsaa Godi eller Gudernes Præst i SognhvoL

Vi vide allerede saa mejjet at Gard ildscj paa den Tid da Braa-

valleslagct holdtes^ havde hjemme i Sjælland^ hvor der ellers neppe findes

nog-et fra Oldtiden af beboet Sted der taldes Stange eller Stangbje. Jeg

har derforj strax efter Indslsritlens forste Læsning, sogt efter et saadant

paa hiin Side af Sundet. Dernæst lagde jeg Mærke til at Grundtvigs

forlængst havde rigtig oversat Mandens Danske Navn ved Garder fra

Stangby. Petersen antog"*) at han egentlig, efter sin Bopæl, maatte være

bleven kaldet i Oldtidskvadct Gnrdr a Stongwn (eller StaungumJ og

bemærker at dette Sted Sidmjir laa rimeligviis i eller i Nærheden af

Vigen i Norge. Det nævnes virkelig saaledes af Snorre Siurleson i

31affmis Erlimjsdns Saga**), hvorimod det neppe er vist at delte Sted

er identisk med det som forekommer i Hakon Sverrcssons og hans Efter-

folgeres Saga, hvor en Hiivding 1207 nævnes som Byrgir af Stongurø

(eller Biirge af Stange), thi der var vistnok i Norge, efter Hakon HakonsSns

Saga, 126***^ Kapitel***), end et Sted afsamme Navn, nemlig Siåmjir^ omtalt

1225 i Hedemarken, nu Præstegaardcn Stange i et Sogn af samme Navn,

Om alt dette kan jeg ellers henvise til Petersens sidstudkomne historisk-

jfeographiske Skrift jcvnfort med Mtinthes Anmærkning^er til Aalls Over-

sættelse af iSnorre Slurlesons Kongesagaer****).

*) Uaandboj; i den {^aniinclnordislic Gcofjrali, 1ste Deel S. 301.

*«) Uciinslii\ Kbhvn. Udtj. III. 449, jiV. Foiimu S. 318.

***) Hcimslsr. IV, 397. Foi niii. S. IX, 111— 112, 3G9 (efter Varianter af 4 mærlieligc Codices).

GeojrrapUisI; Ilcftistcr til Oldnordisl;e Sagaer XII, 340^ Fornm. S. XII, 353. Petersen
mener at det af Slajjet mellem li]rlinj>: Sh;)l.ko o^; Ucttesvcndene 11G8 bchjcndte
Sled Stuiifjir iiiaa sogcs i Nierheden af Staitf/cncs eller Stdngcniis i Uahus Lehn i

Sverrig — Lvorimod Mnnthe antager, 1, c. 2det Hind (1839) S. 206 at dette Sfrt/i*/«r

er Gaarden Stanger, noget (iaten for Vaaler Kirke ved den store Landcvei, som
forer her forhi til Svejidal og Sliibtvel Sogne i Uorgc-Sysscl.

12*
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Sogfevi om lig^nende Stedsnavne i Haralds Danslie Rijyc, saa finde

vi adsfelllijye saadannc. Paa Falster H{f{yer Landsbyen Stanjjeriip ^ som

Valdemar den 2dens Jordebojv kalder Stamjelhorp det synes altsaa i

visse Maader at svare til Siixos oppidnni) men da burde der dojj eg-entlig*

have staaet Stanjye eller nofjet sli{ft i Fleertallet.

I SLaane lig'ge tvende Steder af Navnet Gårdstang. Det ene af

dem bar udentvivl foresvævet Saxos ældste Ud{}iver, eller ojjsaa en af

Værlæts ældre Afskrivere, idel de nedsbreve deres Gardbstang:. Landsbyen

Gardhsiamf (eller GaardslatiffJ nu Gårdsiånga^
^'fiTJ/*^^'

endnu i Frosta

Herred, en anden i Torna Herred, som menes at være det Garstang^

der forekommer i Konjj Valdemar den 2den Jordebog* som borende til

Konunglef eller det Kong-elig-c Gods i Skaane.

Man kan tænke sig: det rimeligst at et af disse Steder forst har

heddet Statmg eller Slångir^ men at det senere, efter en saa beromt

Ejer eller Beboer som vores Gardr^ er blevet kaldet Gardstanng eller

Gardstdngivy hvoraf de nyere Gardhsiang^ Garstang o. s. v. Det fortjener

maaskee i denne Anledning* at bemærkes, at der ojfsaa i Cumberland

(der mejfet tidlig: er bleven bjemsog-t og: tildeels beboet af Nordboerne,

ja endog- synes at have været underkastet Harald Hildetands Over-

herredomme,) findes en Landsby af Navnet Garsiang^ der muelig: kan

have en Hg-nende Oprindelse. Ved Ostre Gårdsfånjfa i Froste Herred fandtes

fordum (og^ mueli[j endnu) en vistnok meg^et g:ammel Bautasteen med Runer

(3^ AL bui og^ 2^ bred), der for havde sfaaet opreist paa en Hoj, men

senere (i Ole Worms Tid) var bleven benyttet af en Bonde til at sam-

menholde hans Modding^.

*) See Worms Monum. Danica S. 169. At et cUer bc{;gc af tic Shaaiiiikc Gårdstunger

forlion cr blevet li.ildct Gnrdsfantfir (eJJer Gards-stduffir') seer man urindsla'il'ton paa cn

nuiipsteeii ve<l Foshedc paa Finheden, over cn vis Lifslen^ som diide paa *'Har}>sl»l;um"

(d: Gnrdslonfjinn) i Shaanc (Skouu, Shauii^, Uaittil 1029, Liljcfp\ Ilutiitrh: 1251,

(jfr. 1416, hvor den til ff^orin J. c. sigtende Rettelse dog ncppc synes at være befojot).
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Ijog^stavelig' svarer til Saxos Stang oppidum^ nemlig* Stdnffln/^ forlien

Stamjhy^ lig-jyende i det efter Byen nævnte Sog-n i Torna Herred. Over-

vejer man Sammenliæng-en af Saxos hertil horende Kjæmpeforlegnelsej

maae vi bemærke, at den begynder med Slsalk fra SI?aane og: at vor

Gard, selv femte, hiirte til denne eller Shonningernes Trop.*)

Da Ostergriitland og^ Gotland og-saa fordum hiirte til Haralds Rig'e

kau man endelig, for Fuldstændigheds Skyld bemærke, at Kongsgaarden

Stang eller Stång^ hvoreltcret Fogderle endnu nævnes, fordum laa ved

Linkoping indtil 138i , men er siden bleven iidclagt eller nedbrudt, —
og at der ogsaa paa Oen Gulland endnu findes en Kirkeby, kaldet Stanga.

Efter at have prtivet alt det ovenfiirte forekommer det mig sand-

synligst, at Stang oppidum er det Skaanske Stangby, og det er ogsaa

blandt de omhandlede Steder et af de nærmeste ved Hoby og Runamo**).

Vor Gard, der vel kan siges at have ved sit Qvad og sin Ind-

skrift fremtraadt som en uforgjængelig Prologus for Braavalie Kampens

store Siirgespil, maa vel og vaire fablet i den mindeværdige Strid for den

sidste Stærkodders Haand (ligesom hans kongelige Herre efter Folketroen,

for Guden Odin); i det mindste maa dette antages at bevidnes af den

sidstnævnte Helt (hvis ældre Aabenbarclser i Oldsagnene for storste

Delen maa henfiires til Mythologiens Digtninger), i det Qvad, som til-

•) His ficccdinit Senil: Scauicus ct ^If '^(jyi filius. Quihtis jtmguntur Olvir laiiis ct

Gnepia veliilus. His annumerntnr Garelh, Stang oppidi cidlor.

**) Med Stihm (] Danmarlis Historie 1, 471) o. il.) aiita|>Tr jo{r det for sandsynligt .tt

UoLy, — furlicu Iluby — har Ibrdiim været en af Landsfyrsternes ypperste Gaarde,

(hvorfor man Irocr at llarnld lliJdetand tit har opholdt sig dcr)^ dette sluttes især

«f Oniojjncns ovrijjc Mindesmærker fra dcu Uedcushc Tid, om hvilke Suhm si|;er:

*'Der i Egnen lindes mange af Steen opreiste Uojc, som kaldes Kuller og mang-
"loldige runde med Steen omsatte Circler.'' Sjiiborff omhandler (Nomenklatur S. 23)

Kaimarc Kulien ved Hoby, som en Oifcrhoi, hvor man meget længe har fcirct Mid-
sommers Hojtiden med Dandse og Lege; nærved Hoby (i Skoven) har der og været
en saalialdct "Kummclgrotta." (S. 162-—163.)

-
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skrives liam^ ogr som virfcelig* han være forfattet af en Starhad (Starkadr

eller Stærlsodder)^ der deelto{f i Braavalle-Slag-et^ som en af Kong- Ring-s

stiirste o|f meest beriimte Kjæmper. Saxo underretter os herom (i 8de

BogO : "Stærliodder, som forst har besjung^et denne Kriges Beg^lvenheder

"paa Modersmaaletj erldærer at han, fæg-tende i Spidsen for Tropperne

"har (foruden de andre af ham nedlag^te Ilovding^er m. fl.) tilfoiet Roe

'•(eller Roar) med tvende andre, Gnepia og* Garthar, dodclig^e Saar.*)"

Endslijondt no{jle have meent at denne Garthar er den samme som en i

Beretninjyerne forhen nævnt Salg-arth, tvivler jegf ildse paa, at han er

identisk med den Gard, (eller Garftr, Garder) fra Stang-by, der just

forhen var bleven nævnt i Forening' med den samme Gnepia den Gamle,

som 0{ysaa skrives paa selvsamme Maade (dog- uden Tilnavnet) i Sogubrotj

hvor de andre af Stærkodder fældede Kæmper nævnes i Overeensstem-

melse med Saxo^ med Undtajyelse af denne Gard eller Gardar. Derimod

nævnes en Brae (Bråi) der i den Forteg-nelse, som Saxo kjendte, kun fandtes

l)eteg'nct (tacito nomine) som en vis Skalks (i Soffuhrot Sækalfs) Fader:

Saalcdes maatte den trofaste Gårds Harpe forstumme og* hans

Haand lammes, men bcg:g'C have de dog^ efterladt sig* talende Minder^ der

aabne os en ellers ukjendt Udsi{ft ind i Nordens Qærne Oldtid, som ellers

kun kling-er for os i Sag-n ogf Sang^e, der er bleven langt sildig-ere opteg-nede,

eller blot viser sijf ved andre enten tause eller endnu for os uforstaaelig-e

Steensætning^er og- Klippeskrifter. Gard kan ved Indskriften paa Rnnamo,

siges at være den danske Literaturs Fader, ligesom Offa af "Vodas Slægrt"

og" Danmarks ældste Kong^estamme ved Steenskriften i Ruthwell har

erhvervet sig* en lignende Fortjeneste af Storbritanniens fra Norden ned-

stammende Befolkning^.

•) Uic Stat'Cftthcrtts, qni hclli htiius scriem scrmoiic patrio primus edidif^ prior in

acic flimicnns i/nrnldi proccrcs .... a se proslntfos .... coinincmorat. Cætcrnm Mtoa

tfvcminmt cttm duohits aliis, Gnepia et Garthar, a se in acic vtUncratos occubuinse

fleclarat, (L. FUL)
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Efter Haralds Fald og* lians Kjæmpers IVederlag* bercller Saxo

at Sejervinderenj Kong: Ring-, overdrog' den og^saa af Indskriften belyendte

Ole llerredommet over Skaane, hvilket den sidstnævnte kort derefter

udvidede over hele Danmark^ men han nod det ikke ret længe. Gårds

Forbandelse synes at have rammet ham i fuldt Maal, thi Ole forfaldt til

en saadan Ugudelighed og^ Grusomhed, at de Danske ikke kunde udholde

hans tyranniske Uegjering, hvorfor 12 af deres Hovdinger sammensvore

sig: mod hans Liv og: formaaede Stærkodder til at fuldbyrde Drabet.

Herom melder So(jnhrot Intet, men vi vide dog: ikke, hvad det

kan have indeholdt, da Sagaens Fortsættelse og Slutning nu mangler;

det fortæller kun at Kong Uing (hvem det, efter at have beskrevet

Harald Hildetands Begravelse, nu forst giver Fornavnet Sig-urd, der her

synes at have været Saxo fuldkommen ubekjendt) *) da blev Konge over

Sverrig og: Danmark tilsammen, men at hans Rige dog: stærkt formind-

skedes i hans tiltagende Alderdom, og navnlig* forst derved, at en Kong

Edelbert eller Adelbrikt (af Angelsaxernes Kongestamme) bemæ^gtigede

sigf hans Rige i IVorthumberland. Vel have ikke de brittiske Historie-

skrivere tilslaaet at det nysnævnte Rig^e forst i det 8de Aarhundrede

enten heelt eller lildeels var skatskyldigt til skandinaviske Fyrster,**)

men de ere dog enige deri, at dets Tilstand da var meget forstyrret ved

indbyrdes Urohgheder, i det den ene Hovding* befeidede eller ombrag'te den

anden, eller tvang- Rcgfcnlen til at frasig^e sig* Kronen. Ligeledes tilstaae de

at Smaakongerncs eller Kronprætendenternes Antal der i Riget da var

betydeligt, hvorover vi ikke kunne undres, naar vi vidcj at endnu i det

*) , Saxo omtaler fiirst Sigvard Italdct {cotpwminc) Rinfj i sin 9de Bog, som Son af cn *

norsk llertu{j (Herser eller Jarl) af samme JN'avu som Ra^^nar Lodbrojs Fader.

**) Efter dorcs Bej^roljcr luindc de det Ueller iUUc ; vore hedenske Forfædres Anskuelser

afve(;;e meget fra dem efter Gcijcrs skar|)sindiji;e o|f træfl'ende Skildring;: <'Kri(pska

Ledrifter eldadc skaJdcrnas inl>iJlnin{<;skral't, hvilkas siinfrcr liiir gifvit fornsagan iimnc.

Ulpressadc skattar |ni friimmandc kustcr |;iilla for crofrinjfar af lander oeli rikcn.

Su bli de stora Monarkier bejrriplij^a, som tillskrifvas iit Ivar Vidfamnc, åt Harald

Hildetand och Sigurd Ring, ut Ragnar ocU hans soner/ Svcar. Hafdcr 1. 532.
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9cle og" 10de Aarliundrede havde Nortlnimberland adsldllig-c Fyrster

med Kong-enavn, som forresten slet ikke ere belyendte af Historien*).

Ved slijj-e indbyrdes Krig-e tyede nog^Ie af disse Høvedsmænd til Picternes

0{f Britternes Fyrster i Strathclyde og^ andre nærlig-gende sfcotshe Eg-ne,

hvorfra de da undertiden Rh stor Hjælp af Skibe og- Mandsliab til

deres Fordringers bevæbnede IJnderstottclse. At Picterne fra Arildstid

havde forbundet sig^ med Nordboerne til deres næsten uophorlige Feider

mod Britannien er bclsjendt nok,*^"^) og^ de skandinaviske Vikingers Sokonger

have vel, for sin Deel, benyttet sig- heraf paa sædvanlige Maade ved at

faae deres Tjenester betalte med Guld, tildecis ved en vedblivende Skat,

som de aarlig afhentede (ligesom det længe derefter var Tilfaldet med

Danegcld fra hele England), Saaledcs have da Harald Hildetand og

flere tilegnet sig paa deres Vils Overherredommet over Northumbcrland,

endskjondt de muelig* kun have faaet en vis Andeel af den til Britter,

Picter eller andre Skotter af hine Fyrster erlagte Tribut. For ikke at

omtale flere herlilhi>rende Beretning-er bemærke vi kun at visse Sag-aers

hertilhorende Beretning-er^ i forskjellige Henseender, sces at passe til de

angfelsaxiskc Kroniker eller Annalers Tidsangivelser. Den storste Sag-a

om Olaf Tryggvesiin melder saaledes at Sijfurd Ring^ i et Krigstog til

England, ombragte en Konge (eller Fyrste) Ingiald, Broder til Vest-

saxernes Konge (Ina) med hans Son TJbbe (Angelsaxernes Ingild og-

Eoppa), Her maa vi erindre hvad Smjuhrot beretter, hvorledes nemlig-

Kong Harald paa sine g-amle Dag-e betroede Ring^ sit hele Rig-es Fred-

ning- og Hærens iiverste Anforsel, samt gjorde ham lilsidst til sin Under-

konge over Sverrig og Ostguthland; Rings ovenmeldte To{y til England

*) Henrik af Hutif iii{;doa udtrykker sijj saaledes om Rcfj^enterne i IVortliumbcrIaTKl

licnvcd Aar 900: Conf'usc ftiifem refjnavcrunt Dani, itn tfttod ihi Hvx uiitts cntt,

motto diiOi nioflo rvtfiili mullL IVortiiumbcrlands præsuintivo Ovcrkuiifj^c kaldtes

dcn^anj^ Priticcps ticffitm

!

*) Om Britterncsjævnlige Undcrstottcisc af NurdUoerncs fjendtlige Angrcl) mod An^jel-

saxeruc o. fl., jfr. Lappcnberg; Gcscb. von l^n{^laiid. I, 287—89.



Iiar jyaaet for si^ i Aaret 71 8, da de Lritlisfce Annaler bemærlsc Ing^ilds

Dod. Det er vel muelijyt, at Ring: da har misbrugt Haralds Fuldmagt

og Krigsmidler til eg-en Fordcel ojy selv tiltaj^-et sig: Overlsong-enavnet

over de erobrede eller haM'gfedc Ej{^ne. Denne Gisnings vinder udtrykteligf

Bekræftelse ved tvende Codiees af Olaf Trjgjrvesons sforste Sag-a (B^C),

som henfore disse Beg-ivenbeder til den Tid, da Sigurd Ring var KongfC

over Sverrig' allene, altsaa for Harald Hildetands Fald.

Haralds og* de Danslies Misfornoielse hermed briid dog: forst

lydelige ud henved 723*)^ shjondt det ihlie horn til aabenbar Krig: mellem

Rig-erne forend 750. Det forekommer mijy saaledes endvidere at være

lilart, at Sofjnhrots northumbrishe Kon{>'e Edelbert er Kroniljernes Eadbert

eller Edbcrt* Hans næste Porgjænger i Norlbumberlands nominelle

Overherredomme Ceolvulf^ som holdt mere af Læsning- end af egne Krigs-

bedrifter, bom til Reg jering^en 729; Itcda tilejfnede ham sin Kirliehistorie

i Aaret 751, som var mærkværdijj-t derved, at "Riget da var frit for

"udvortes Fiender'' (alfsaa i de Tider en Sjeldenhed), men foriivrigt blev

Ceolvulls Reg-jeringf en Kjede af Sorger og* Lljliher, isa?r foraarsagede

ved Opriir og- Forranleri, hvorfor ban og^, enten frivillig- eller tvnng:en,

i Aaret 737 siijfle den savnede Hvile inden Klosterefs Mure. Hans

yngre Frænde E6bert g*reb Scepteret med braftig* Haand og forte strax

Sværdet til dets tappre Forsvar imod Picternes og deres Bundsforvandtes

Angreb, IVavnet E5bert oversatte Nordboerne ved det besla^gtede og

dem mere bebjendte Edclbert, og saaledes stemmer denne Angivelse af

Sofjuhrot meget vel med den af Sulnn^ Muller og Petersen antagne

Mening om Braavalleslaget, som boldt henved 750; — det var da saare

naturligt at Northumberland ikke i dette eller det fulgende Aar blev

bjemsiigt af dets nordislse Fiender. Snart derefter har Kcng Ring benyttet

*) Suhm Kijfcr o|; herom, uden at jeg med Urstomtlied løjender hans Kildc: "Paa delle

**enjjelskc Tojj sUal Sigurd have anvendt i'om Aar ojj Harald imedens hcvist ham
"adsJii]Ji{;e Foilra;dcIi|;hcdcr, som uden Tvivi have lagt Grunden til paafoljjcnde

"store Uvenshah mellem dem*'. (Historie af Danmaris 1ste Deel S. 4S7).

13
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sig- af Ceolvulfs Svag^lied for at afpresse ham Brandskatten^ men denne

har den hrijjerishe ESbert fra 737 af hort op med at yde^ og: Northum-

berland lumde da siges at have været det f(irste af Sigurd Rings Besid-

delser, som rev si[y los fra dette hans saakaldte Overherredomme*).

Vistnok er det mig" belyendt^ at strængc historislse Kritikere for-

længrst troe at have gjendrevet alle Sajyaernes Beretninger om Nordboernes

Anfald paa England eller prætenderede Herredomme over visse Dele

deraf, ligefra Fuldendelsen af den Jydsh-Anjyel-Saxislse Erobring^ af

Eng-land, omtrent 550, til IVordmanncrnes eller de Danskes Vikingstog-

til Westsex 787, med den Bemærkning* i den saxiske Kriinilic: at dette

var det forste Ang-reb, som noget af disse Folk havde foretag*et paa

Enjjelland eller Anglernes (der bosatte) Folk (j^ngelcynne). Jeg: vil

forst paapeg-e den store Usandsynlighed af den ubetingede Paastand, at

hverken Jyder, Friser og: Angler (som i Liibet af et Aarhundrede, i

Forening- med Saxerne, ikl;e allene indtog-e, men og-saa befolkede det

hele store RIg'e) eller andre Dansfce, IVordmænd eller Svenske skulde,

efter hin store Folkevandrings til Soes i det 5te og* 6te Aarhundredcj

have hjemsog-t eller foruroIig:et det rijye Eng:lands Kyster i mere end

*) Om de nnrdislic Ilisloriosluiveros l*#(>rctnin(;rr , .Tnfjaacnde Shandriiavcrncs præten-

derede llcrredoinme i det 7dc og 8dc Aarliiindrcdc over IVortliumhciland ojj de

dertil ijræiidscnde Eyiie in. m. kunne vi ellers især henvise til Toifwi Series Hcfftan

Daiiiw, S. 320 o. I'.; Siihins Hist. al" Danin. l,480o. f.^ Gfijers Svear, lliildar 1, 558

o. f.; Lft(/erbriiigisvcit\\, Hist. 1, 128 o. f.^ Ualleuhciifs Anni. 1, 220o. f., Crotiholms

Fornnurdiska Minnen I, 47 o. f.? Pcfcrscns Danin. Sa^fnli. 1, ^2H, 4 i2y Turner iJist.

of thc Atuflosnx. 1, 317, 323 o. i'.: Lnppcnberffs Geseh. von Enjrjand 1, 205 o. fl.

St , 287. Ved denne Lei]i(;;lied tillader jejj: uug at tilloje den Oplysninf; til

Gctjers Cronholms l)cm:i!ri;nin{];er om en lonnecntlijj (loverccnsstemmclse mellem

ct af Torf'æns oj; Pcruifjsf^Hld iidjpvct Iiistorisl; Frajpnent (clicr llddrajj) at dette

Isan læses i sin rette 8animenliænj>; i forumanuu Sijf/nr 1ste Deel (1825) 8. 110 o. f.

hvoraf det 0|j sces, at den Læseniaade, som Tnrfmus har fulj;t (^restrsaxn) meget

ri|;tij; lindes i de to ai* ham benyttede Ai*naima^iiæi»nsl;c Codiccs, hvorimod M^ctrs

efter Perinf/s/iiilds Udfjave, forekommer som en Variant i en tredie Alcmhran af

den samme Samlin{r. Torfæns har i sine Tillætj; til hans Series (som forst hievc

ud|;ivne 1777) ojdyst denne Deretniiif; nærmere efter Simcon Dunclmctisis o. fl.

sec Torftvftna S. 40-43. Læseamnden f/c(rs tnaa saaledes s'ikkci'l'nr antages som en

let iudtræll'cnde Skrivcrfcii for vcslr.



250 Aar, (la dog' Nordboerne l«ort efter denne tohde Fraværelse (med

erlyondt Undtaffclse af det ovenmcldte Tog* og* ct andet til Lindesfarne

i IVorlliumherland 795) i det Sde, 9de og 10de Aarlumdrede fiirst efter-

haanden erobrede betydelige Dele af Landet og tilsidst blot ved Danmarks

egen Styrke bcmæg:tigede sig det bele engelske Monarkie. Derna\st maa

jeg- gjore mine Læsere opmærksomme paa den Ufuldslændigbed, bvormed

Englands ældste og* vigligste Historieskriver Bedn^ som egentlig beskjæf-

tigede sijy med Skildringer af Kristendommens Indforelse, Udbredelse og

Skjæbne i Landet^ bar bebandlct Angelsaxernes politiske Hislorie, endog

for det Tidsrum, som var ham nujest bekjendt og indbefattede lians egen

Levetid. Saaledes bemærker ban blot, at IVorlluimberlands Konge Osrcd

blev slaaet ibjcl Aar 716, men forbigaaer fuldkommen saavel Gjernings-

mændene som Anledningen dertil, og OmstuMuligbederne derved*). Der

har da saare meget mærkværdigt skect der i Riget, hvilket Bedn enten

aldeles forbigaaer eller blot overfladisk eller tilfældigviis berorcr. Denne

selvsamme Bemærkning kan gjelde om den saxiskc Kronikc, hvis Efter-

retninger for en stor Deel cre iiste af Itedns ovennævnte Værk. Om
Osreds Drab tillægger den kun at det skete ved Rigets sydlige Grændse

altsaa i eller nærved York. Lappenberg Jiar ellers omstændelig viist

hvor ufuldstændige ojf ukritiske Kronikens nyeste ojy hidindtil bedste Ud-

gaver ere, i det (f Ex. ) dens ældste jlSaandsikrlft, som naturligviis burde

danne Textens Grundlag, kun cr blevet benyttet tildcels af Udgiverne**)

*) Stihm har, med Hensyn til S.igaskrivcrnes Beretninjjcr, formodet at Sigurd nin{)^,

som Harald Hildetands HiciiVirer, i Aaret 715 anfaldt Herofurd Sliire, men i det

nicstc Aar Lindaey Oj; NorlUumhcrland, i Foreniuj]; med OM Kiniees Son, kaldet

Enfjliciider (see ovcnfnr S. 73) j at de da overrumj>Iede 0|j diæl)te H«n(f Osred, hvor-

efter Olaf af Sif;urd iiidsatles til hans Under- eller Slialtelionjjc o. s. v. Hist. af

J^anmark 1, 487. Ellers see y'i af An|jc)saxerncs 0{;nc Historieskrivere at de i Hcp-
tarohiets Tid havde en stor WfTnfj^dc saaJialdtc Honjjcr eller IJnderkonifcr, om hvilhcs

Wavne, Forholde Regivenheder vi nu ikke have den mindste Kundskab.

Gesehichte von England, Ister Theil; Indledningen S. xlix o, f. Man kan rcl

tillige antage, at endog den angclsaxiskc Hriinike paa sine Steder endnu Iraingcr

til en rigtigere Oversættelse. Saaledes oversætter Ingvam (f. Ex,) til Aaret 787

13*
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Jeg" antager det da endnu for fuldliommen uvist hvorledes det forholder

Sig med hiin titpaaberaabte Bemærkninj*: onfi de saaliahlte forste nord-

mannish-danslæ Anfald paa England: om den ihhe er et sildig indshudt

Glosscma^ blot beroende paa den Grundvold, at en enkelt Afshriver eller

Fortæller Jld«e for havde seet nog'en lignende Beg^ivenhed anfurt i de

Aarboger, som han havde læst, o. s. v»

Det er ellers noksom belyendt, at Englands ældste Histories

(ivrige Kildeskrifter endnu trænge til gode og fuldstændige Udgaver^

Ii{fesom det og^ maa formodes at ukjendte mærkværdige Ilaandskrifter

af dem henhgge i en eller anden af Rigets (ja vel endog^ i Fastlandets)

forskjellige betydelige Samlinger. Blive disse i sin Tid behtirig- pul)licerede,

ville vel adskillige endnu af os savnede Oplysninger om Nordboernes

Forholde til Storbritannien i det 7de og 8dc Aarhundrede komme for

Dagen. Til en saadan trænger f. Ex. den Beretning af Simon fra

Durham, at hedenske IVordbocr, efter Kong Ecgfrids Diid, forend

Ceolvulf kom til Regjeringen (i IXorthumbcrland) havde overfaldet York

og: odelagt Landet deromkring*). Delte maa altsaa være skcet mellem

Aarene 685 og* 728, snarest næ»rmere ved det sidstmeldtc Tidspunkt

(altsaa 716 eller 718) hvis her ikke, som Lappcnberg mener, hvilket

Hcrciialantl (den Kfjn, hvorfra Vihinjrcrne horn) vod "Uiivcrnes Land" (Innd of

ihc rohhers) da hor doff rimclifjviis nioiicR iiordalnitd (nu llordelaiid) i Norfjc, hvor

dc nordiske Vihin{;(>r fom de end ojirindclij; liiirto hjemme i Daniuarh) havde ct

yi»|)erli{;t Tillioldsslcd i dels manj;o ijodc Havne (paa hvilke Jyllands Veslkyst har

stor Manjjcl) lijjcsoni op^saa (lor at vaire Storhrilannion end nærinore) paa (irkenbcrne

0{r Slietlandsficrne. Disses llehoere re|jncdes i æl*!re 'lider til Pielcrnc. ojj derfor

]iar man vel da ofte henfort Skandinaverne til dem, uden at halde dem Danske

eller Wordmænd, under hvilke Navne l^ronikerne fiir^it omtale dem i sildi{;crc Tider.

*) Sinieon Dunehncn.srs llistoria cle S Cuthhetto i T\vysdon Hist. ArrfjL Sciipt p. 09.

^'•Kcfij'rido lU'tje dcfuncto vcttcruut ScnldiHffi vt Eborncftvi civitatem frvtfernnt el

let'ram vnsfavcrimt. Post hoc sitccessit in rcf/num Ceolvulv. Henasvnrlsen Sealdin|;'er

har man anla|fet for at være eenstydi|; med Scyldin(jer (eller S]ijoldun||er) et æld-

gammelt Navn for de Danske hlandt An{;elsaxerne^ an<lre have udlcdet det af

Seheldeiloden (Scaldis), ved hvis IJdloh de nordiske Vikinjjer paa hin Tid siges at

have opholdt sig^.



åoQ ncppe l;an forenes med Ordenes Lydende, egentligst sigtes til IVord-

boernes Overfald i Aaret 793. I andet Fald er det vel rimeligt at Kong

Osreds Drab, efter det ovenanforte, er blevet udfort af en norlhumbrisk

Prinds, lians Slægtning (efter nogle Forfatteres Foregivende) som dog,

efter Sagaerne, blev iinderstoltet af de OansUe under Sigurd Rings An-

forsel, ved hvilken Leiligbed biint Anfald paa Yorl; og dets Omegn bar

gaaet for sig i Aaret 716, medens Ring endnu stod i Harald Hildetands

Tjeneste som bans Landeværnsmand eller overste Hærfiircr. Rings

A-ngrcb fornyedes 718, Prinds Ingilds Dodsaar. IVogle fniile det ikbe

rimeligt, at denne da, som Son afen Konge i Westsex, skulde bave opboldt

sig i Nortbnmberlandj men A årsagerne bertil vilde langt fra ikke være

vanskelige at opdage. Ingild var nemlig en Broder til Kong Ina af

"Westsex (som regjerecle Ira 688 til 725) samt ogsaa til Dronning Cutbburb

eller Cutbberge*), gift med Kong Alfred (eller Aldfrid) af IVorlbum-

berland (dod 70o); bun forte Regjeringen for bendes Son Osred i bans

Umyndigbeds- og Mindreaarigliedstilstand, formodentlig indtil bans Dod

716, og trængte vistnok saaledes til Bistand af sin Broder Ingild, der

da bar været en af bendes overste Raadgivere og Hærforere. Alfreds

Og bendes anden Son Osred**) kom til Regjeringen 718 og det var vel

saaledes i bans Tjeneste at bans Morbroder Ingild diide.

Det andet Navn for den siden til Kongediimmet opbojede Ring,

som, efter bvad vi ovenfor bave bemærket, ikke forekommer bos Saxo^

Og i Siiguhrot fiirst efter Braavallckrigens Tilendebringelse, nemlig

*} Saaledes aiifores delte udcu Tvivl rij;ti{; i Lnppenhcrgs gciiealojjijslic Tabeller over

dc an|>;c)sa\iskc lioiij»<'laise (I, e.), iieinlif; Wesfscx ojj F, Hernicia. Det er da

vistnok ved en Shrivcr- eller Tryhlei! at Cutl»I)erj;c i Værkets Text (1, 20(J) udfp'ves

for Kong Inas Datter, lifter Uudbournc var Wala (Wiala?) liuis anden Uruiiniiig;.

Dette antaj;:or jefy efter Lappcubcrgs Stamtavle (F) over Heriiieiens Kunjrestnnimc,
grundet paa Ucdas Hist. \lcv\. V, 22, 23. Uojf ansaae forstnicvnie Forl'al (er (Gesch.
•von En(jland 1, 20;3--20()) Osrie fiirst l'nr en Son af Cuthvin (Hrocler til Ceunrcd
og (^eolvulf) nedstannnende fra Oeea, Idas Son. 1 Stamtavlen linder man de to

sidstnævnte Briidre som Cuthvins Sonnesonuer.



SI{jurd (Sigurffr) betyder eg-entllg* Sejervinder eller Sejer-SlyæLno, men

er ellers vel det samme som Sijyvard (Sujvnrffry tydsl; Sicgivari) Sejcrens

Bevarer. Sag-aens Forfatter anbrin}>-cr det som Fornavn , foran det

forhen aliene Lrujfte IlriiKjr^ der her da synes at burde betragtes som et

Tilnavn*). Vi have ovenfor viist, it lijyncnde IVavneforandring-er **) og:

Brug af Tilnavn for Fornavn ingenlunde vare usædvanlige blandt Hedenolds

Nordboer. Det bbver saaledes ilsfce usandsynligt, al Kong Ring, efter

at have vundet det beriimte Braavalloslag ^ har antaget hint betydnings-

fulde Navn som en A.rt af Hædirslitcl*, dertil Isunne Slyalden Gårds

magisiwx'ligieuse Forbandelser over ham, under hans fiirstc Navn, paa

Runamo-Klippen, ligeledes have bidraget. Denne Gisning synes især at

bekræftes ved folgcnde Underretning i den gamle Codex Hmikshok om

den Shih i Hedenoldsdage at bære tvende Navne: *^'Folh havde da meget

^^tit tvende Navne; derved troede man at langt Liv og andet Held lumde

^^opnaacs; endshjondt nogen forbandede en anden ved (eller for) Guderne

"meentes dette ej at lainne sl;ade den, som havde tvende Navne" ***). Af

en lignende Frygt for Fafners Forbandelser sLjulte den ellers uforfærdede

Helt Sigurd (Sigward eller Sigfried)^ efter EddasangenCj sit rette Navn

for sin Modstander i Kampen; den samme Skil; fulgte og Oldtidens

hoiskofske Kæmper efter de ossfanske Digte. De hedenske Finlapper,

*) Johannes Majjni, som i det IGde Aarliundrcde ]>aa Latin sammenskrev sin svensk-

i;(tlliiskc Historie ( Kom 1558, Folio) 0(;, forniodenllij; efter ham, hnns Broder Olaus

jfivc endda denne Hin|; Fornavnet Ilaqvin Kalde ham (Jermiinds Son, uden al vi

lijende no{;en Hjemmel lor denne Herelnin^j. Dem |ol{;cr Holbcrtf do(; ved at nævne

Haralds Overvinder Ilajjen eller Rinjr. Danm. II. Hist. I, 53. Sammesteds S. 108

anta|>;es Harald Hildetand at liavc levet forend Ulphila, som sl:rev sin j<;othishc

Bibclovcrsætlclsc i det 4de Aarhundrcde. Jfr. Sithins Crit. Hist. II, 499, S*SS.

**3 Paa disse l:undc end flere Exempler anfores} efter den a^ldrc Kdda bar den bcromte

Hrynhildc i nojjen Tid Navnet Siyurdrifa, uudcr UvilUct hun drog i Krig som
Skjoldmo elJcr formecnllig Valliyric.

**) "Menn hof5u miog J):'i sva tvii niifii. Jolti [)at HUast til lanijlilis ok hcilla^ {)6tt

nojikrir foriiiælti {>cim vid gu5in, mun&i ]>at cigi skada, cf ])eir ictti annat nafii/*

S. Erici Tentamen de nom. jiropr. (1753, 8) S. Si).

«



som længde beholdt visse af Skandinavernes overtroisWeliffieuse Sfeilslie,

plejede og-
5

lige til det 18de Aarhundrede at bære forslyellig-e Navne

efter hinanden, idet Forandring-en af dem blev forelaget ved en eller

anden for Personen vigtig liegivcnbed, ogsaa undertiden af Frygt for

Sygdom eller anden IJIykhe, i det Haab at det nye ]\avn vilde bringe

dets Besidder ny Lyl;kc og Velsignelse*).

Herved turde man muelig tage noget Hensyn til vore hedensl;c

Forfædres afEddasagnene bevidnede samt ellers a£Druider og Brachmnner

(m. fl.) forkyndte Tro paa Sjælevandringen, hvorfra man maashee Lun

udlede den i IVorden fra Hedenold vedligeholdte Slal; at ophalde Born

efter særdeles udmærkede Personer **) 5 saaledes kaldte den (efter Eddaerne

*) 3Ian liar ha\t Excmjiler paa at nojjle Lapper indtil de vare 70 Aar jyainle ere

blevne (»indilbtc 4 IJanjjc hvoraf maa sluttes, at de troede, med Rabbinerne, at

Navnets Forandring foraarsaijedc ogsaa Forandring i Sygdomme og afværgede
Guds Vrede. Jessen om de nordiske Finners og Kappers hedenske neliglon, S. 35.

Mange blandt Finlapperne bare paa ecngang forslijrllige Navne, der tildeebs maa
betragtes som Tilnavne, og disse nedarvedes ligeledes Ira Forfædre eller Slægt-

ninge j sammest. S, 40 o. f.

*) Da Magnus den Code fiidtcs i JVorgc, Aar 1024, i Faderens Fraværelse, og maattc

strax dtihes, paatog Slijalden Sigvat sig at bestemme den IVyfodtes IVavn, hvorover

Kong Olaf den Hellige blev meget vred, især af den Aarsag, at det ilske tilhorte

hans Sbegt (ckki cr pat vtlrl ættnnj'ii') Sigvat forsvarede sig i den Henseende
med disse Ord: "Jeg opbaldtc ham efter Karl Magnus (o: den Store), fordi han
var mig bchjcndt som den i Historien (eller FoIIis Forticllinger) meeet bcromte
Konge. Kongen sagde da: Du er i Sandhed en lylihelig Mand, Sigvat! og det cr

ililic underligt, at LyUken fiilger Viisdommcii " For ret at indscc Aarsagen til

Kongens Vrede maa man hjendc Fortællingen om hans Fosterfaders Hranes Driim,

i hvilken den forlængst afdiide Kong Olaf (leirstadealf (den ældre) aabenbaredc

sig med den befaling, at aabnc hans (jravhiij og udtage deraf et Belle, et Sværd
Og en Guldring, for at bringe disse Kostbarheder til Asta, gift med Harald Grænske
(af Norges gamle Kongcstamme); for at lelle hendes forcstaaendc Nedkomst skulde

Bellet lægges om hende, men Siinnen skulde kaldes Olaf og erholde de andre Kost-

barheder (til Navnfæste). Heraf opstod det Folkesagn, allerede i Olaf den Helliges

Levetid, ut han selv egentlig var den gjenfiidtc (i sin Tid almindelig elskede)
Olaf Geivstadcalf. Heimskr. 11, 200, Forum. S. IV, 275. X, 212, Naar en hedensk
Finlaps Kone var frnglsonimelig, blev gjernc hun (eller andre) i Oromme advaret

af cn Jabmek (afdiid Forfader eller Slægtning) om hvad Barnets Navn skulde være

og hvilken saadan der skulde, efter deres Talcmaadc, "opstaac i delte Barns Liv",

(Jessen 1. c. S. 33.)



over visse Dele af Danmark og* Tydsfcland herskende Kong: SIg'mund en

af sine Sonner Heljje efter Helten Heljje Hjorvardsonj men lian troedes

efter Diiden at være l)leven g;jenfodt i den tredie Helge^ kaldet Iladdin-

jyernes Helt, (jfr. ovenfor S. 71). Levning*crne af denne Overtro have

vedlig-ehohlt sig: i Island til vore Dag-e, dog^ kun for saa vidl at nog-le

mene at Navnet har en vis Indflydelse paa Bornencs Ejyenskaber eller

Lykke, og: undg-aae især (lijjesom det tildeels var Skik i Oldtiden) at

g^ive Barnet det Navn, der bares af en i Familien, som kun opnaacde en

kort Levealder. Vist er det ellers at hyppig^c Gjcnta{jclser af det samme

Fornavn i en vis Familie vedlijjeholdt sig' der og: i flere Lande, fra den

graa Oldtid af (og-saa blandt Norg-es hedenske Finlapper). Denne Be-

mærkning- horer til en anden, som ikke er uvijrtig- jned Hensyn til den

kritiske Vurderings af Levningerne af Stærkodders Mindedijyt over Braa-

valleslag-ct, saavel hos Saxo som i Sag-afrag-mentct. Nogle have f. Ex.

fremsat den Indvending* mod dets Æ{jthed, at det tildeels indeholdt de

samme Navue og* Tilnavne, som tillæg-ges andre Personer i sildig-ere Aar-

hundreder f. Ex. Haddr hinn hardi (lladdir durus) fra Thelemarken i

Norg^e, der og-saa sig-es at have deeltag^et i det store Siislag- i Hafursfjord

mod Harald Haarfag-er i det 9de Aarhundrede. Jeg- mener nemlig: og*

vil nu oplyse det nærmere, at man til den formeenllig' heldbrinj][-ende

Gjentag-clse af en lykkelig- eller beriimt Persons Fornavn undertiden (end-

skjondt vel som oftest sildig-ere) knyttede dens Tilnavn, da og-saa dette

meentes at bringe Held eller Hæder. Netop i det beromhandlede Til-

fælde er det ikke usandsynligst, at den ene af de sidstnævnte norske Kivmper

strax ved Fodselen baade med Fornavn og^ Tilnavn blev opkaldt efter

den ældre Hadd; den yngre Iladd var nemlig^ Broder til Roald Ryy

(ikke tå eller Taw, llronldr hryfjyr) og de vare ikke allene fra den samme

Egrn som hine Braavallekæmper, men nedstammede ogsaa fra Sig"urd Ring

selv, til hvis Iljelpetropper den ældre Hadd og- Roald hurtc i hiint beriimte

Slag-; see Landnama 3 B. 10 Kap. Det er ellers belyendt at Tilnavnet



ofte g-aves af en Kong-e eller Hovding-j selv i den mere LeLjendte

Middelalder, til en eller anden Gjæst^ Hofbetjent, SLjald eller Kriger,

og at det da (ligesom ellers Fornavnet) stedse ledsagedes af en eller

anden Kostbarhed som en Gnldring, et mlmærLet godt Sværd o. s. v.,

som Isaldtes Nafnfcsii (Pfavnels Fæsteise eller Bekræftelse) *), samt at

den, som saaledcs Lædredes, ofte ved en saadan Leiligbed udbad sig- af

Giveren, at lian tillige vilde slyænfee liam en Andeel af sin egen (vel

endog Andres, især Iledenfarnes) Lyldse (hammgja^ gif^f^y HJ^f^Jy der ogsaa

paa Grund af den ældgamle Overtro mcenlcs at luinne overdrages fra

den ene til den anden. Heraf forldares da nol;som den Sluk i Hedenold

og end senere 5 at man selv optog eller erholdt af Andre saadaune Til-

navne, der forhen vare baarnc af beromte Personer, især Slægtninge

eller Forfædre, der havde fort det selvsamme Fornavn.

Denne Kjendsgjerning er hidindtil, vsaavidt jeg nu erindrer, neppe

bleven nohsom paaagtet af Oldgrandshere, dog især med Undtagelse af

Torfæus. Vist er det overhoved, at mange Personer med parallcle For-

navne og Tilnavne paa eengang: forelsomme i den gamle skandinaviske

og islandske Historie, af hvilke jeg (foruden enkelte allerede beriirte) her

tillader mig at anfore nogle, der hidindtil tildeels cre blevne forvirrede

og" sammenblandede baade af Sagnforskere og af dem, som selv i de

nyeste Tider have forfattet Registre over trykte Sagaer, i hvilke de

have antaget forskjellige Personer, b!ot fordi de bare det samme For-

og Tilnavn, for et eneste Individ.

1) De ældgamle Eddasange give Rærek (eller Rorik), Harald

Hildetands Fader, Tilnavnet Slyngcring (Slaungvanbauge) og efter

*) AU flette stemmer i Uovcflsii(;cn -vel ovcrpcns med de hcdcnsltc norske Finlappcrs
Be(;reber o{j Sliilthc, snnlcdcs som dc udforli{jcu cre blevne besljrevnc i Jessens

ovcnmeldtc Af'liandlinjr.

*) Oj;saa Snxo Lar, i 3die Coj;, i»oj;lc Beretninger om Itoricus Slynrfchond, en dansk
Kong^c, som ved en vis LeiJi/fljcd Jiom til at slyn/jc sit sexdobLcIle gyldne Armbaand
j Vandet, bvoraf han sluildc have faact det ovenmcldte Tihiavn. lians Rcgjcrings-

14



Sogubrot bar en af Haralds Siinner baadc Farfaderens For- op^: Tilnavn.

Denne yng-re Hrærekr Slmingvanbaugi nævnes og-saa i Landnama. Nclop

den heromhandlede Slægt har ihke faa af slige at opvise (foruden de for-

sfejellige Personer af Navnene Ring og Sivard Ring, som Saxo ommelder).

2) jdudur djupmi3(ja eller djupii5(ja (efter Sogubrot og H^ndbis

Sang* Harald Hildetands Moder) levede i Svcrrig^ og Danmark i det 7de

Aarhundrede, men en anden
,

gift med en HærLonge, der nedstammede

fra den Fiirslnævnte^ i Norge, Irland, Sl^otland og:Islandj i det OdeAarh.

5) Harald Grænske^ en norsk Fyrste i det 8de Aarbundrede,

var Stamfader til en anden af samme Navn og- Tilnavn i det iOde Aarb.

4) Olaf Geirstade-Alf^
Konge over Vestfold i Norge i det

9de Aarb., efterlod baade sit Navn og sit Tilnavn til sin Broders Stinne-

son, (den yngre Olaf Geirstadealf, Harald Uaarfagers Siin), som dode i

det 10de Aarb.

5) Haldan Svartc^ Harald Haarfagers Siin, arvede ligeledes

(i det 9de Aarb.) baade Navn og Tilnavn efter sin Farfader.

6) Kelill hæmjrj en anseet Hovding i Norge, levede i denforste

Halvdeel af det 9de Aarb. , men lians Dattersiin Ketil Hæng i samme

Aarbundredes sidste Halvdeel. Den Sidstnævnte udvandrede til Island

og: bosatte sig der. I Are Frodes Scbedæ baldes ban blot Hcengr^

ligesom ogsaa tit i Egil Skallagrimsons Saga. Paa samme Maadc finde

vi, at Sigurd Ring i Almindeligbed blot forekommer som Ifringr i det

titommcldtc Sagabrudstylifce og: efter min Formening i Runamo-Indslsriften,

samt som Itingo bos Saxo o. s. v.

7) Gunliig Ormsiunga^ som levede i Islands Landnams-Tid i

tid indfaldcr mellem Hotlicr Of; Vi{rlct, men hnr ihl^c den mindste Forbindelse med
den laij^t siidi^jcrc IlariiJd Hildetands llisturic. Svend ^/tr/cscn har 0(;saa l.jendt

ham som Rurel; SJa^hcnbaek (Rolfs Eftermand} o^;^ en anden gammel dansJc Kunjre

som Riireh Sla(|anbogc. Sce P. E. Miillcr om Saxos Kilder 1. c. S. 41. Riirck

kunde ellers let have iaaet liiiut Tilnavn af den sammenslyngede (^uld-Armring,

han daglig bar (3Jage til nogle saadanne, som endnu baves i vort Aluscum for

nordiske Oldsager).



det 9de samt muelig^ tilli*g:c forst i det 10de Aarli., boede paa Gunlog-s-

stade og* var aldeles forslsjellijf fra den berointe, fra Lam (som Son

af hans Dattersiin) nedstammende Slyald Gunlog Ormstunga fra Gils-

bald^e^ som levede sidst i det 10de ogr fiirst i def Ilte AarL. — ^*^SS^

disse Mænd vare dog^ fra samme E{fne i Island^ nemli{f fra BorjjarQorden

eller de til den {jrændsendc Byg^delng*.

8) En Thorleif spnke var belsjendt i I\or{fe i det 9de Aarli. og:

lians Datterson af samme Navn i det 10de Aarh.— De her anforte Til-

navne kunne saaledes siges at have været arvelige Familienavne, og det

samme gjælder tildeels om flere blandt dem, som vi nu homme til at opregne.

9) Tvende Mænd af samme Slægt, som levede i Island i det

9de og: 10de Aarh., vare beg-ge belyendte under IXavn af itjallak den

Gamlcy 40) tvende ellers som Thorvald Uolhnrke^ 11) tvende som

Hinge rode^ 12) tvende som Ormr aiidgi^ 15) tvende som ^orarinn illi^

alle lig-eledcs i de samme (efter hinanden folg'ende) Tidsrum. 14) En

Thyride ^ fcaldet spaka^ levede i Island i det 9de samt en anden af

samme Tilnavn, i det 10de og- Ilte Aarh.

Fremdeles finde vi i Island: 15) en Thorstein Tiiling i det 10de

ogf en anden i det 12te Aarh.; 16) en Bjorn an&gi i det 10de og^ en

anden i det 15de Aarh.; 17) en John Murl 0{f 18) Gudmund Gris i

det 15de samt tvende andre Mænd af samme IVavne i det 14de Aarh.

End flere saadanne Dubletter af belyendte Mænd forekomme og:

fra Middelalderen i ]\org*es eg:en Historie, f. Ex.: 19) En Helge hvasse

i det 7de eller 8de, en anden i det 15de Aarh.; 20) en Thorolf Mo-

slrarskegg i det 9de, en anden i det Ilte Aarh.; 21) en Gudbrand

Kula i det 10de og* en anden i det Ilte og* 12te Aarh.; 22) en Eystcin

Orre i det Ilte ogf en anden i det 15de Aarh.; 25) Jon Ketling^

24) Ivar Gæsling Audun riide \ det 12te samt tre andre Mænd
med de selvsamme Navne og Tilnavne i det 15de Aarh.; 26) en Bjorn

hukk i Norge i det Ilte 0{j en anden i Island i det 15de Aarh- Frem-

14*



deles finde vi at 27) den dansl;e Helt porkell haft (Tlioiliel den Hiile),

som levede i Danmark i det 10de Aarh., opkaldtes lieelt — i IVorjye 0{j

i det 10de Aarli., lijjcsom og-saa 28) den beromte Erik Rode (fra det

samme Tidslob) i Island, endo}j i det 15de Aarh.

Paa Orkenoerne fuljjtes fordum en lig-nende Skik: 29) Af tvende

Personer derj som bare Navn og* Tilnavn af Jon Væmjr (omtrent

1137—1157), var den ene den andens Soslerson.

I Danmark (hvor de to Konjjer af Navnet Horde-Knud i det

Foreg-aaende ere blevne nævnte) opkaldtes rimelig^vils 30) med frit Forsæt

Bjiirn Jernside, Uag^nar Lodbrog^s Siin, paa den selvsamme dobbelte

Maade (i det 12te Aarli.) ved en Sonneson af Kong- Erik Ejeg-od af

den samme ældgamle Stamme, og* paa den Maade er det at Torfæus og

jeg* mene at den yng^re danske Rag^nar Lodbrog* er bleven opkaldt efter

den beromte ældre*). I det Forejjaaende liave vi anfort adskilUgfe Ex-

empler derpaa, af Sonnesonner og^ Dattersonncr i det 8de og: 9de Aar-

bundrede bare Bedstefaderens Navn eller Tilnavn 5 de ere saa mang-e, i

Forhold til den ringle Kundskab, vi have om denne Periode^ at vi maac

ansee hiin Skik for at have været temmelig- almindelig:, og: antagne derfor

at den især har vedlig-eholdt sig^ i den Linie af Sig^urd Ringos Afkom,

som enten forplantedes ved den Sig'urd eller Sig-vard (en formeentlig:

Siin af Sig'urd Snog:oje)j som nævnes i den af Suhm udkastede Stam-

tavle, eller ved en eller anden Person, som paa en nu ukjcndt Maade

har nedstammet fra den ældste R^g-nar. Hos de andre Stamforvandte

vedblev tildeels den Skik at opkalde Bornene efter Familiens mest

beromte Personer. Sig:urd Hjorts Siin, Guttorm (rettere Gudorm,

Godorm), kaldte saaledes sine Siinner Sig-urd og' Rag:nar, Datteren

*) Jfr. Torfæi Series Hegtim Daniæ S, 343—345, hvor han har o|>rc{;nct no{;]c af cic

her anfortc Exeinpler og end liere, som jcjj har forbigaact, hvorimod jeg her har

tilfoict adshiJlige andre. Han slutter sin Fortegnelse med disse Ord: Satis hinc

apparct vctcrcs liberis sms tnm majorum suoriinii ffvam aliontvi insignium virornm

ct nomina et cognomina haiid infreffventcr indidisse.
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Aslaug'; Rag-nars Navnet (ellers meg-et sjeldent i Norge) forplantedes

blandt Harald Haarfagers Afkom til sidst i det 10de Aarhundrede o. s. v.

Denne Digression vilde jeg selv Lave lioldt for altfor vidtloftigj Iivis

jeg: ihhe Laabede derved at kunne bidrage til Oplysnings af et meg*et

omtvistet Punkt i vort Nordens ældste Historie, som og^saa er af stor

Vigtighed for Braavalle-Slagets ehronolog*iske Bestemmelse— detnemlig-^

om der kun var een beromt dansk Konge, kaldet Ragnar (eller Regner)

Lodbrog-, eller der har været flere af samme Navn og Tilnavn, hvilket

sidste Torfæus^ GratUy Lngevbring og Stihm have antaget (idet den

Sidstnævnte endog omhandler tre, af hvilke de to sidste i det Ode Aar-

hundrede). Kun om en eneste saadan Person handler vel den mythisk-

historiske Roman fra vor Middelalder, som er bekjcndt under Navnet af

Ragnars-Saga^ men den er oiensynlig-, om ikke heelt, saa dog for en

stor Deel, sammensat af forskjellige Oldtidskvad og- Folkeviser, hvis

allegoriske eller overdrivende Digtersprog man vel undertiden, uden

videre, har indklædt i simpel Prosa som historisk -bogstavelig: Sandhed.

Gammel er dog* vist denne Saga, da Srt.ro endog: har benyttet den, og

et Udtog af den (med flere) tildeels i en ældre Stiil end dens ældste os

nu bckjendte Exemplar, og med nogle Afvigelser fra dets Beretninger

synes at være skrevet (saalcdes som vi have det) for Aar 1300. Ældre

end Ragnars-Saga er dog uden Tvivl det beromte Digt Krakiimnl eller

LtoShrokarkvi&a^ der er sammmensat i (den yngre) Ragnars eget Navn

som en * Fortegnelse over de af ham holdte Slag og Træfninger. Dets

1ste Strophe (om den store, al Ragnar dræbte, Slanges Drab)*) kan

*) Dette cr cn af de hidindtil formccntlify storstc EventyrligLcdcr oj; Usandsynlig,

heder, som man har hohrcidct dc f^anilc Eiterretnin/jer om den Rajj;nar JLodhrog,

der sluilde have Jaact Navn af den laadnc IJraafj (clier Shindhccnkhuder) > hvilken
han ifiirte si|;, da han vovede sig iid i Ormegravcn omkring den gotlandske Fyrste

Ilerrands Borg, for der at dræhe den deri vrerende store Siangc og derved erhverve

den unge Thoras llaand. Dog haves der nu Anledning til at antage, at en virkelig

Pcgivenhcd (om end skildret med altfor stærke Farver) kan have ligget til Grund
for denne Fortælling. At der endnu gives saadannc store Slanger i Ostindien,



Tære bleven sildig-ere tilfoiet (som muelig^ horende til den Ældres

Bedrifter), da den 2den Stroplie synes at udg-jiirc en mere naturliga

Bejyyndelse til Kvadet Jejy antag-er at det saaledes heelt igjennem

anjyaaer den ynjjre Rag-nar, som levede i det 9de Aarhnndrede, Det er da

vel muelig"t, at Skjalden Bragte Boddeson, kaldet den Gamle formedelst

sin lioie Alder, som selv havde faaet hosthare Gaver af den herom-

handledc Rag^nar, har dig^tet dette Kvad i den myrdede Helts Navn, ved

en eller anden dertil gievn Anledning, enten efter Enken Aslaug"s eller

Ragnars Sonners Opfordring. Mere om den nysnævnte Skjald samt

om hans Forhold til Ragnar og^ hans Sonner m. m. vil forekomme i det

Fiilgende, — Det er vel ellers sandsynligt at det heromhandlede Digt

hiot er et Brudstykke, da det kun nævner 20 af 51 deri udtrykfceli[f

ommeldte Slag-; med denne Gisning- synes disse Saxos Ord at stemme,

idet han fortæller om Heltens Ophold og^ Lidelser i Ormeg-aarden:

Omnium operiim suorum cursurn animoså voce recemuit, Muclig- er da

det, som mest angik denne Ragnars Viking^stog^e til Frankrige og Spanien,

Afrika, Sydamerika o. s. v., især af Boa-Arten, cr vist nok; men de siges at have

været;, ja at være til endnu, i f'orskjelllfje europæiske Lande. Plinins heretter, at

dc have havt deres Tilliold i Italien, men at de cftcriiaanden (ved Hulturens Ofr

FoIkemæn(;dcns Tiltagelse) ere blevne udryddede. Prof. Eichwald har nylig i et

Tidsskrift, udgivet af det russiske Ministerium for FoJke-Oplysning (Februar 1839),

mcddeelt en Afhandling, hvori ban viser, at en Art af Iloa (kaldet Pt/thtis Ncii-

rornni) endnu findes i Bcssarabicns Skove, men har furhen ogsaa udbredt sig til

Wolhynien og Podolicn; ban anforer Vidnesbyrd af polske Forfattere om disse

Slangers Storrclse (10 Alens Længde, J Al, Tykkelse) og om deres Anfald paa

Mennesker. Just idet jeg skriver dette bringe Tidsbladenc Efterretninger fra

Paris (af Ilte August 1830), efter hvilke en lignende Slange af 20 Fods Længde og

forholdsmæssig Tykkelse saaledes forfærdede Iscrc Departementets Uchoere, at

ingen Bjergjæger vovede at angribe den, endskjiindt en Præmie af 50 Fr. er udlovet

for dens Hoved o. s. v. De gamle Sagn om græske, italienske, tydskc og nordiske

Slangeovcrvindcre ere da ikke blot grebne af Luften. Uden noget Hensyn hertil

har Udgiveren af det nylig begyndte Tidsskrift Orion, Ur. Th Becker (i dets Istc

Hefte IH39 S. U) bemærket, at man i vore Dage bar fundet overmaadc store

Slanger i gamle danske Borggrave, K Ex. ved det forlængst iidelagte Torning eller

Dorning Slot i llanimelcv Sogn, Gram Herred, kort fra Haderslev? og ved dc^

forrige Vordingborg Slot i Sjælland.



enten tabt eller jjlemt forend flet sidst nedsfcrevesj ifald det ildse (som

forargrelig:t ved Skjaldens Udfald mod Kristne og Kristendom) er blevet

forsætlig" udeladt af Afskriverne.

Det ovenmeldte Briidstylske af Rag^nars Sag-a (eller den saakaldte

Portælling: om hans Siinner)*) ommelder tilfældigviis en vidtloftijf, men

nu aldeles tabt Sag^a om Sig-urd Iljortj Konjfe paa Ring-erigre i Norge^ en

Son af A-slaujy, (den ældre Ragnars Sonnedatter). Hans Datter Ragn-

hilde blev ^ift med Haldan Svartc^ Fader til Harald Haarfager^ IVorges

forste Enevolds Konge, fiidt 851.

Hermed stemme og-saa Harald Haarfag-ers samtlige Slæg^treg^istre

saaledes som vi finde dem i Ragnars Saga, Fundinn Noregr, Langfc6gatal

(og: flere g^amle Kong^erækker), Snorre Sturlesdns Hcimskringla, Olaf

Trygvesiins Saga o. fl. St.**). — Allermærkværdigst er det dog*^ efter

*) Det er trykt i Scviptorcs rer. Dan, med. ævi T. II, samt nicrc corrclit oj; fuld-

stæiulijy i Itafns Fornnldar Sogur 1ste Deel tillijyonicd lUignars Sntfn of^ Ikrtihnnul,

(efter CII laiii{jc forlagt, meu da ny\\Q (jjcnfuiidcn Pergaments Codex fra det 14de

Aarliundrcdc. En af de Indvendinger, hvilhc Nogle have gjort mod disse Oldtids-

minder som formccntlig opdigtede i nyere Tider, LIcv derved fuldstændig luevet).

linfn udgav ogsaa i^rtihtmdl for sig selv (1826) med en udforlig Undcrsogelsc om
Digtets Alder og Forfatter m. m.j — itivrigt henvise vi saavel dertil som til

P. E. mulers Sagabihliothek (1818) 2den Deel S. 4G4—482 (hvorved Briiitdsteds

deels i Trylslicn udgivne, decis lain skrevne Uddrag af gamle franske Ilaand-

sliriftcr cre hlcvne henyttede) samt samme Forfatters Understigelse over Saxos

Kilder 1. c, S. 152 o. f.

**) Herom tillader jeg mig at gjore P. E. Midlers Ord til mine egne: "Vel kunne "vi

"ilike tiila*gge de gamle Genealogicr historisk Værd, naar de gaae mangfoldige

"Anrhundrcdcr lilhagc, hien de nærmeste af |Harald llaarfagcrs Ætmænd maattc dog

^'under hans l^ogjci'ing være i frisk Alinde, især da man lagde saamcgen Vind paa
"'Shegtregistrc, at Tlijodolf af Uvine kunde i sin Sang om lUignvald den lliiies

"Æt opregne 50 Led. Desuden rar der heller ingen Konges Genealogic, som
"Isltcnderne havde mere Anledning liJ at mindes og til ofte at (genkalde sig, end
*'Uarald llaurfagers. Vi maae derfor antage, at saa stor en Feiltagelse ikke kan have
"fundet Sted ved Opregningen af Haralds nærmeste Forfædre, at man skulde ladet
"ham nedstamme i 5te Led fra Hagnar Lodhrog, hvis denne ikke Jiavde levet i det
"mindste et Par Menneskealdre fiir Haralds Fiidsel. Hertil komme flere Slægtregistre
*'fra Islands Bchyggerc, som ere uafhæi»gige af hinanden og dug stemme i Hovedsagen
"ovcreens." Unders, o. Saxos Kilder S. lOI. Jfr. hosfoJgcnde Stamtavle (hvorved
det bemærkes, at enkelte Islændere o. fl. nedstammede fra den yngre Kagnar Lodbrog).
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min Mening", at en anden hertil svarende Linie af den samme Stamme

findes i Shitning-en af de saalsaldte Scbedæ Los AreFrodcy den islandsl^

nordiske Histories Fader. Vi maae dojj vel bemærke^ at han allerforst i

Skriftet, ved sin Omhu for at udfinde den rette chronolog-iske Bestem-

melse for Islands forste Beboelse, henforer denne til Aaret 870, da Ivar,

en Son af Rag-nar Lodbrog:, havde ladet dræbe den hellig-e Kong:

Edmund af Eng-land (eg:enthg^ Ost-Anglernes Kong-e). Dette stemmer

fuldkommen overeens med de en{felske Historikere, kun med den Forskjel,

at de kalde Rag-nars Siin Ing-var istedetfor Ivar (to nærbeslæg-tede

Navne). Derimod slutter Are sit Skrift: med en Opteg-nelse af sine eg-ne

Stamfædre, stemmende med det i Beg-yndelsen af Thorfinn Karisefnes

Saga indforte Slæg-tregpister*), som maatfe være jjrundet paa Tids-

bestemmelser, der ere himmelvidt forskjellig:e fra den nysanforle. Til

Oplysning herom have vi vedfoiet en genealogisk- synchronistisk Tavle

over Sigurd Rings Afkom efter vort eget IXordens troværdigste For-

fatteres Beretninger.

Disse og flere Genealogier stemme paa det fuldstændigste med

Hensyn til de senere Leds Synchronisme, thi Olclf Hvide (Ostmannernes

Konge i Dublin) og Thorstein Rode, hans Sun, ere fuldkommen historiske

Personer, ogsaa ommeldte i de brittiske, især de irske Annaler. Oleif kom

til Irland 8151, det samme Aar da Harald Haarfager fodtes, og var en

vældig Konge i Dublin 870; hans Son Thorstein bemægtigede sig en

Deel af Skotland benved 874, men blev forraadt og ombragt af Skot-

terne i sine bedste Aldersaar. Derefter udvandrede hans Enke Audur

djupaudga til Island, omtrent i Aaret 890; deres Son Olaf Feilan

bosatte sig der. Fra ham nedstammer Are Frode selv i 5te Led. Af
hans Forfædre nedstammede Thorstein Rode fra Ragnar Lodbrog i 5tQ

Led, og ligeledes den med ham samtidige Harald Haarfager.

- - -

«) S. Gronlands historiske Mindesmærker (1838) 1ste D. S. 352^
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Andre- Sag^«ncrs Slægisl^absberegninjf over de danske Kong-ers

JXedstammelsc fra den ældre Ragnar Lodbrog ved Gorrn den Gamle

har ogsaa megen Sandsynb'ghcd — hvorimod det bliver fuldkommen

absurd at antage den yngi'e Ragnar a/ samme Navn, som netop i sine

Manddomsaar var Gorms Samtidige i det 9de Aarhundredc^ for hans

Oldefader eller Tipoldefader*).

Det er overhoved ingenlunde tænkeligt, at Are frodc^ som nciie

sogte at bestemme Chronologien efter enkelte Aar, i et og det samme

Slirift kan bevidne, at en Son af Ragnar Lodbrog bekrigede England

870, og at den samme Ragnar Lodbrog var Stamfader i 5te Led til

Thorstein Rode, som bekrigede Skotland 874 — eller lil Kong Harald

Ilaarfagcr, som i den selvsamme Tid lillyæmpede sig Enevældet over

IVorge, hvis Genealogie sikkcrlig er gaaet over fra Ares egne Skrifter til

Snorre Sturleson og andre gamle nordiske Oistorieskrivere. For Are

var det umuligt at antage begge disse Ragnarer for identiske, endskjondt

de bare eller gave sig det samme Tilnavn. Denne Vildfarelse er saa-

Icdes forst opstaaet i nyere Tider.

Det er den ældre Ragnar Lodbrog, som ommeldes tilligemed

hans Fader, Sigurd Ring, i Harald Haarfagers Saga hos Suorrc, dens

14de Kapitel, i den Anledning, at Erik Emundson, de Svenskes Konge,

havde bemægliget sig hele Vcrmcland tilligemed det Stykke af IVorge,

som da strakte sig fra Giitaelven til Svinesund, paa den Grund, som

*) lir. l>rof. Jircdsdovff har i Norilisk Tidsskrift for Oldli, (1834)11, 359 o. f. ligesom

oj; i Soriiiskc 8aniling;cr (1835) 7dc Ilcftc S. 3 o. f. (jcvnfiirt med hans ældre Af-

handling; oin Sigurd Orm i Oic og Sigurd Ring i Skand. S. Skr., 1832, 23dc B.)

med mcgcu Lærdom og Udforlightid, imod min Yttring i forstnajviitc J'idsslirift

1. C. S. 281 , sogt at vise, at Uraavallcslaget maa snarest hcufiires til Aarel 770.

Ocnne hans Undcrsogelsc har ikhc laniiiet rokke min Mening om Aaret730 som det

rigtigere; jeg har her især hcnhuldt mig til de Slægtrcgislre, som man deels med
fuldkommen Vished, deels med den sliirstc Sandsynlighed kan tillægge den hiiist

troværdige ^re frodc. Jfr. iV. M. Petersens Tillæg til hans Overs, af Normannernes
Siitogc S. 005—008, Daiim. Mist. 1, 315—318 og Molbechs Fortæl!, og Skildr, af den

dauskc ilist. (1837) 1, 222—228.

15
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ban havde xidviMet i sin Tale? at det alt fordum bavde biirt til Vester-

{{'otland, — hvorhos han tilli{je gjorde Fordrlnjfcr saavel paa Resten af

Vigen, som Romerig^e, Vestfold, Vinjjnlmark og flere Provindser, under

Paasl^ud af at de samtlljf i sin T^id bavde tilliort Sig-urd Ring" og: hans

Son Rag:nar Lodbro{j. Dette skete -omtrent i Aaret 870. Vi vide

ret vel af hine norske Provindsersj forhen tildeels bele Kong^crigrers

Historie, at de da i et langet Tidsrum ikke bavde været i de her nævnte

fremmede Herskeres Residdelse. Det er lig^eledes den ældre Rag^nar,

hvem Kongr Harald Blaatand, i sin Vrede over Guld-Haralds foregivne

Begjærinjf om Afstaaelsen af det halve Danmark (efter Siioitc* Beretning-

i Olaf Trygvestins Sag^a 8de EapO henved Aar 975^ — omtaler som

Danmarks ældste Enevolds-Konge, ældre end Sig^urd Snog-oje, Horde-

Knud og" Gorm den Gamle.

Derimod er det og-saa vist, at vore Oldskrifter kjende en anden

vældig: dansk Kong*e eller i det mindste Hærkongre under IVavn af Rag'nar,

som enten selv har antaget det g-amle heromte Tilnavn Lodbrog^ eller

erholdt det af Andre. Hans Tid maa efter Saxo^ Are^ flere nordiske

og^ tillig^e forskjellig"e fremmede Oldskrifter henfiires til det 9de Aar-

hundrede. Saxo^ som kun kjendte Sig-urd Ring- under sit sidstanfurte

Tilnavn, adskilte g[*anske hans Historie fra Rag-nar Lodbrog-s; efter ham

maatte Harald Hildetands Levetid biire til det 4de, Sle eller Gte Aar-

hundrede, — men han omtaler derimod en Ring: (muelijj nedstammende

fra Sigurd Ring eller hans Slægtning), der henfiires af INogle til Aaret

814, som dansk Konge og Fader til Ragnar Lodbrog, som da var et

Barn, men blev hans Efterfølger i Regjeringcn. Efter Saxo fiirte denne

Ragnar en indbyrdes Krig med Harald Klak, der flere Gange opkastede

sig til Konge over visse Dele af Danmark, men maatte igjen opgive

dem og flygte fil Tydskland, hvor han antog Kristendommen (hvilken

Ragnar forfulgte) i Aaret 826, hvorfor ogsaa den romersk-tydskc Keiser

imderstoltede ham med Folk og Penge til sit Herredommes Gjen-



erobring'. Adam af Hrcmen^ der naturlig'viisj som H5sloril;erj var no^et

partisL mod Hedningerne, beretter, at Harald og Reginfrid forst begge

vare blevne Konger over Danmark, men Isjæmpede siden om det hele

Rige, og- at Harald lilsidst fordrev Reginfrid, som derefter slog sig til

Soroverie. Denne Reginfrid (der af andre Forfattere haldes Raginar

eller Reginarius) er udentvivl vor Histories Regner eller Ragnar (thi

dette Navn maa lig-eledes mythologish udledes af det gamle Reg^in, Gud,

Herre, Fyrste). Vistnok ere ogsaa baade Saxo og- Sagaen enige i at

skildre Ragnar (hvem de iovrigt have sammenblandet med den langt

ældre Fyrste af samme Navn) som den stiirstc Vikings eller Siirover, —
men den Tid kunde man sige, at Krigen var ligcsaa almindelig mellem

Kristne og- Hedninger overhoved, som siden mellem Kristne og^ Tyrker,

mod hvilke Paverne (ligesom forhen mod Hedningerne og senere lige-

ledes med Hensyn til America) proclamercde en evig Krig*.

Middelalderens franske Forfattere oramelde baade en dansk Konge

Lolroe, paa Latin Lothro'eus, og: en Regnar eller Ragnar i det Ode

Aarhundrcde, men forvandle vist her (idet de forvexlede Navn og'

Tilnavn) een Person til to forskjellige. Nylig' har Dr. Clement meldt

(i Siindagcn Nr. 9, 1839), at han har læst i de gamle irske Annaler

at Ragnar Lodbrog- og^ havde erobret Dublin i Aaret 831, og jeg:

anseer det for hoist sandsynligt, at han var den Reginarius eller Regner,

som i Aaret 836, i Selskab med Nordmanden Rolf, hærjede Frisland

og" Holland, opbrændte Antwerpen, Meeheln og flere Stæder, samt drog

hjem med rigt Rytle. Det hedder vel i Munkekronikerne , at Rolf diide

af Tarmelob, samt at Regnar blev slaget med Rlindhed og* omkom

elendige til Straf for Klostrenes Opbrændeise m. m., men disse Reret-

ninger maae vel henfiires til den Tids hyppige Legender af denne Art.

Hobert Vace (tildeels oversat af llrondsieiV) o» fl. berette^ at Lotroc

(efter Lodtræknings, som hos de hedenske Nordboer, efter en Religions-

Overtro, bestemte mange vig'tig'e Forcfag^cnder) udsendte sin Stin Bjorq

15*
1 ^
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paa et Vilsinjystojf, under Hastings Tilsyn (benved 841); de hærjcde da

0}f i det fblyende Aar en Deel af de franske
^

spanslæ og" porlngisIsl;e

Kyster, Iivor IVordboerne fiirste Gang sloges med de moliamedanslæ

Araber. Med rigt Bytte vendte de tilbage 9 og dette bar da udentvivl

lokLet Ragnar til lignende Vil;ingstoge. Formodentlig, og af bans saa-

batdte, endslyundt vistnob 1 sildigere Tider digtede, Diidssang at domme,

havde ban i dette Tidslob idelig bver Sommer deeltaget i de næsten

utallige, tildeels meget betydelige Angreb, for bvilfee Englands Kyster,

efter dets egne Annaler, da bestandig vare udsatte, f. Ex. 1 Aiirene

837, 838, 839, 814 (o. s. v.). Han var selv forben, formeentlig uden

gyldig Grund, bleven bekriget af Tydsblands Keiser, som tillige var

Frankrigs Konge, og mod denne Magt vendte han nu ogsaa sine Vaaben

med ubort Fremgang og Lykke. I Aarct 843 drog* Ragnar med en

Flaade af 120 Skibe opad Seinefloden, indtog endog den 28de Martz,

som da indfaldt paa Paaskeaften, Hovedstaden Paris, og- satte derved en

saadan Skræk i Karl den Skaldede, at ban blev nodt til at modtage

Ragnar med alle bans Hiivedsmænd i St. Denis for at slutte en Over-

eenskomst, som faldt saaledcs ud, at Nordboerne skulde forlade Riget

imod en Godtgjiirelse af 7000 Pund Siilv (foruden de uhyre Skatte,

som de allerede forben havde bemægtiget sig), hvorimod de forpligtede

sig" til aldrig mere at hjemsoge Karls Lande, med mindre de kaldtes

dertil af ham som Hjælpetropper. Dcpphig bemærker meget i'igtigt, at

disse Vilkaar kun kunne have angaaet den Hær, i hvis Vold Paris da

var kommen
,

og som stod under Ragnars egen Refabng. De g-amle

franske Skribenter (som nævne ham noget forskjellig: Ragner, Rage-

narius, Raynerius) melde udtrykkelig at han bragte et umaadeligt Rytte

med sig hjem til Danmark, hvor han blandt andet foreviste et Som af

Paris's Porte (eller, efter Andres FortællJog, en af Stadens IVogler),

som han havde g;jemt til en Erindring. Franske Legender (i "Annales

Xantenscs") fortælle endvidere, at den bellige Germauus, til Straf for
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Rngnars Pralerie 0{y Fornærmelser mod lians Hclg^enværdiglieil (idet lian

spottede derover, at man i Frankerige ansaae de Dode for at have storre

Kraft end de Levende) o. s. v.^ Lavde slaaet Ragnar med sin Stav,

hvorved han strax faldt i en voldsom Sygdom^ der snart gjorde Ende

paa hans Liv, uagtet han, for at frelse det, havde aflag-t det Lofte, at

sende Helgenens Billede af Guld i Legemsstørrelse til hans ogsaa i

Danmark beriimte Kloster. Depping tillægger naturligviis denne For-

tælling^ (om hvis Sandhed Stihm ogsaa tvivler) ilske den mindste Tro-

værdighed*), men henforer den til de opdigtede Mirakler, med hvilke

Munkene sogtc at triiste det ulykkelige, overvundne og udplyndrede, ved

dets indbyrdes uenig:c Anfiireres Feiglied besltjtemmede ogf modlose

Folk. Saaledes har ogsaa Lappenberg (som dog her foretrækker Le-

gfenden) opteg-net forskjellige, i England gjængse Bei'etninger om Ing-vars,

Ragnars Siins Drab, snart begaaet af Northumbrerne, snart af hans

eg"nc Folk o. s. v., alt usandfærdige Rygter, blot opstaaede ved den

Anledning, at han havde forladt England og man i en Tidlang ikke horle

nog^et fra ham der (Gesch. von Engrl. I, 307). — Franskmændenes

Historikere have ellers ikke optegnet noget om Ragnar, da han virkelig

holdt sit Ord ogp kom aldrig* mere til Frankrigc.

Da Kong- Ragnar var kommen hjem til Danmark med hine, efter

Tidens Leih'ghcd nmaadelige Skatte (som sihkerlig senere bleve forogede

ved andre Vikingstoge til England, Irland o. s. v. i de folg'ende Aar),

er det rimeligt nok, at han har viist sig gavmild mod Adskillige. En
hertil horende Kjendsgjerning^ bevidnes endnu af et samtidigt Digt,

hvoraf vi have Brudstykker i Skalda, og som efter dens Beretnings er

—
- ^

*) Hc, som nu troe paa slijje Lcfjeiulcr blot fordi de hcnforcs til cn Art af chrono-

Jofjislic Tidsaiijjivelscr i Sydboernes MunlEcbrunikcr, bunde li|;esaa fijernc ubctin(jct

lide paa visse oflicicUc oj;, cflcr Foregivende, beviste Forta»lh'u|;cr af samme Art
fra mc|;ct nyere Tider, endoj; det 19de Aarliundrcde, som nbiajjti|; berette, bvor-

Icdcs en vis llclj;en, som da levede i i^landsminde, lod stO(;tc Fu|;le llyve irs\

Sjdddety cflcr at bave gjort dem levcudc i^cu, o. s. v.



forfattet af Slyaldeii Brag-e, undertiden Isaldet den Gamle, i en Drapa

Celler Heltedigt), som han forfattede til Ragfnar Lodbrogs Ære, ogr

hvori han deels har hesjung-et Kjæmper af Volsiingers eller Gjulmngers

Stamme, af hvillsen denne Ragnar udentvivl (efter Folkesagnet om den

ældre Aslaugs Herkomst, vel endog paa andre Maader) ansaae sig at

være kommen. Skjalden bevidner der, at Kong Ragnar havde givet

ham et herligt Skjold med mange billedlige Fremstillinger, i hvilke han

(blandt andet) vilde gjenkjende Eddasangenes eller Volsungsagnenes

Fortællinger om Erps, Hamders og Surles Fald. Det er ellers et af

de allerældste Digte, som vi endnu kjende af de kunstigere oldnordiske

Versarter*).

Undersoge vi Skjalden Brage den Gamle (Boddes Siins) Tidsalder,

saa vide vi af forskjellige troværdige Kilder, at han levede i det Ode

Aarhundrede. Det ældgramle Skjaldetal bevidner, at han tildeels (og* som

det synes allerforst) havde opholdt sig i Danmark og tjent Ragnar

Lodbrog, — samt (siden) Eystein, Bele og Bjurn af Haug, Konger i

Sverrlg. Den sidstnævnte Konge re{jjerede der paa samme Tid som

Harald Haarfagcr kom forst til Regjeringen i Norge, altsaa henved 861,

— Skjalden Brage siges (som det lader til i hans Alderdom) at have

opholdt sig en Sommer paa Hordeland, dog blot som Gjæst, hos Kong

Hjiirs Dronning, og man har endnu en Vise af ham, som han der digtede,

om hendes og Kong Hjors Sonner, Geirmund og Hamund, da kun

*) See Snorra-Edda med Skalda, Raskes Ud{;avc , S. 145, 1C5. Det andet Brudstykke

handler om den danske Kongedatter Hilde, samt Hegnes og Hedins ai' hende for-

aulcdigcdc Kani|). Af hegge Fragmenter erfares Drapaens Omkvæd at have været:

Itæs gaf mér rcidarmdna

Ragnar oc fjold sagna,

o: Hong Ragnar gaf mig Skjoldet

Og mange Sagn tillige

(som frcmstilte ved de paa Skjoldet anJjragte Billedværker).

j
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3 Aar g-amle*). De Sidstnævnte udvandrede siden, efter at have

erhvervet sig^ Rijydom ved Yilsing-sfarterj af Fryg't for Harald Haarfagfers

Overherredomme omtrent 890 til Island, hvor de g-rundede nye Bopæle

og: Herredomme. Af tvende Ragnarer har man vel i Historien sogt at

danne en eneste; derimod foreliommer det mig 5 at man af den ene

Slyald Brage (Brage Sl^ald) har villet danne tvende forsl«jellige, blot

formedelst Tilnavnet "den Gamle", som underliden tillægges ham, —
jeg mener dog, at det hun (som i flere Tilfælde) er blevet ham givet

(ligesom Gorm den Gamle o. fl.) formedelst hans hiiie Alder, men ilshe

paa Grund af noget Tidsforhold til cn sildigere Digter af samme Navn,

hvem vi overhoved neppe hjende. — I Shiilda haldes han ogsaa (ligesom

i Landnama) snart Uragi skålld^ snart Bragi hinn gamlL

At den yngre Ragnar, som mest af Alle havde erfaret den store

Pordeel, som Vildngstogene g^ave af sig
,

ogsaa mest beslsjæfligede sig

med dem, var saare naturligt efter den Tids Tænhemaade. Vi ville ilslse

opholde os med at undersoge hans hertil horende Bedrifter, men blot

bemærhe, at de, baade efter nordishe og brittishe Forfatteres Beretninger,

endte for ham paa en meget sorgelig Maade, idet han paa et Tog til

IVorthumberland leed Shibbrud og blev, da han hun havde faa Foll«,

let overmandet af Ella, Konge i Deira, som hastede ham i en Fang-ehule,

opfyldt med Slanger og Snoge, i hvilhen han jammerlig oml^om. Turner

har noie jevnftirt de nordishe Sagaer med de brittishe Rroniher, samt

fundet dem at stemme ovcreens i Hovedsagen. Ella var selv en Usur^

pateur, som fra hiv Stand svang sig op paa Deiras (det halve Northum-

*) Sce Lnndnaina 2(let B. lOdc Kap., Sturlunjja S. Istc D. S. 1—C, liaftis Foriiald. S.

S. 59—f)(). Til cn noicrc Oplysning om lirage den Gamles Levetid kan ftilgcndc

Stamtavle tjene:
Brage Skjald w Lopthæna Erpsdnttcr

Astrid Slækidi'Ctufr

yirathrud w licvscr T/iorcr Jloatrtson.

Deres Stin Atinhjiirn, Herser i Fjordefyllsc, faldt i Danmark, tj]li{}enied Harald

Craafcid 97G. Ura^'cs Lcvclid iudfald<>r i dcu midterste Deel at'dct 9dc Aariiundredc.



herlands) Tlirone i Aaret 862 ved at afsætte og" forjag:e den fireaarljje

leg-itime Prinds Oshert, Han sisildrcs ogsaa som en Tyran af de inden-

landske Kronilser. — Rajjnars Dodfald maa liave indtruffet i Arfret 865

eller 866, thi 867 overfaldtes iXorlhumherland af Ivar eller Injfvar,

Rag-nar Lodhrog'S Son, og* andre med ham forlmndne Hovdinger, som

anforte en uhyre Hær fra alle IVordens Riger og: L.ande. Ella forlig^ede

sig" da med den af ham fordrevne^ men endnu I;un ung-c Prinds Oshert,

og: hegfyes Tilhængere rustede sig af al Mag*t mod den fælles Fjende.

Staden York hlev Skuepladsen for en skrækkelig' Blodsudg-ydclse, som

endte med Northumhrernes Fyrsters og* Hovding'ers fuldkomne Under-

g-ang". Ivar og^ hans Brodre bemæg^tig^ede si{]^ dcrpaa hele IXorthumber-

land mellem Floderne Humher og" Tync. Blandt de af Sejervindernc

indsatte Jarler (som en af de 20 Comitcs^ der signes at have fulg*t de

forbundne 8 Hærkonger, der paa den Tid bekrig-ede Eng^land) var rime-

ligviis den Jarl Lunda-Steinar (af Nog-le kaldet Hunda-Stcinar), der efter

Landnama var gift med Alof, de nysnævnte Brodres Siister (Rag^nar

Lodbrogs Datter); deres Son Bjiirn var Fader til Audun, en af Islands

saakaldte Landnamsmænd*), der nedsatte sig* i Videdalen og- blev efter

Oldskriftcrne Stamfader til adskillig*e af Europas endnu blomstrende

Kong:e- og- Fyrsteslægter. Det er saaledes den yng^re Lodbrog^s Sonner,

som af Snorre Slnrleson (i Hakon den Godes Sag-a 3dic Kap.) sig-es at

have for en Tid behersket IVorthumberland og* sædvanlig: opholdt sig* i

York ligesom Erik Jarl, der i det Ilte Aarhundrede fik det i Forlehning^

af Eng-lands Kong-e. Den nysnævnte Audun nedstammede saaledes fråden

yng^re Rag-nar Lodbrog",— men Hiifda-Thord, en anden beriimt Landnams-

mand, derimod fra den ældre. Denne Thord var samtidige med Harald

Haarfag-er og^ Thorstein Rode; lig^esom de nedstammede han ogfsaa i

5te Led fra den ældre Rag-nar Lodbrog:. Det er en Feil i Oldskrifterne

) Laiidntimstidcn cllcr Islands forstc Bcboclscstid antafj^cs af dels gamle Sagaskrivcre

at have varet fra 874 til 934.
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at de ifcfcc adsldlle de to Rajynarer udtryltbelig'enj ved at nævae enliver af

dem især som den ældre eller den yng^re — men det samme er blevet

Tilfældet nied de 2de Dronning-er af Navnet Atuhir djupnudga o. fl.,

som heller iLLe, formedelst de forslyelli{fe Tider, i hvilise de levede, let

Isunde blandes sammen. Derimod er en lig-nende Porvexling: i de

nyeste Tider blevet begaaet ved andre, mindre betydelijjc Personer, fordi

de have baaret det selvsamme Til- og- Fornavn, endsl;jondt de ellers

have været fuldkommen forslsjellijje fra hinanden.

Som sajyt, have Ave^ Sæmund^ Snorre o, fl., der vidste rigtig;

Besheed om Nordens ældste Historie, ild;e' troet, at Nogen, der havde

behiirig-e Forluindshabcr til deres Skrifters opmærksomme Læsning', kunde

falde paa at sammenblande den ældre Ragnar Lodbrog* med den yngre.

Vi finde heller ikke at nogfen Sag*askriver har tillag-t den danske Kong^e

Harde-Knud, Gorm den Gamles Fader, Tilnavnet "den ældre'* fordi han

levede i det 9de Aarhundrcde, eller den anden Konjy Harde-Knud^ Knud

den Stores Siin, derimod et andet som '^den ynjyre" fordi han levede i

det Ilte Aarhundrede. Det ene var, efter de rette Sag:askriveres Skjiin-

nende, lig-csaa uniidvendig^t som det andet*). Det var ikke deres Skyld,

at Nordens g^amle Historie forvirredes for os^ der cre saa lang*t bort-

jernede fra hine Tider, ved saadanne qvasi-historlske Romaner, som den

Rag-nar Lodbrog's Sag-a, hvilken vi endnu have, tilligemed Saxos for en

stor Deel dertil svarende latinske Bearbeidelse, — l^^^ffffe uden Tvivl

dog^ mest bedærvede ved den Hovedfeil, at 2de Personer, der adskiltes

fra hinanden ved mere end et halvt Aarhundrede, i dem sammcnstobtes

til en eneste.

Middelalderens islandske Annalers Efterretning-er om nordiske Til-

dragelser begynde forst med den danske Kong- Giitrik (Godefrid) 803.

») Vi linde ellers il»lie at de liave saaledos ndsliilt iio^ien af dc ovenfor (S. IOj—108)

Ycd Fornavn o{>; Tilnavn )»otC{>nc«le Personer som den ældre eller yn{;re (o. s. v.)

Alt sligt overlodes til Læserens e{;en SIvjunsouiUcd at Isjendc eller udfinde.

16
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De kunne da naturli{fviis lain omhandle een Ragnar Lodbrog*. Dc fleste

af dem benfore bans Reffjering-s eller Herredommes Begyndelse lil Aaret

809, enkelte dojy, efter andre Beretninjyer, til 812. En eneste Bearbei-

delse^ tillifje oiensynlig* den allernyeste, rimclig'viis fra det 14de eller

iSde Aarbundrede^ lader den deriinod begynde meget sildigere, ogf

stemmer i meg-et overeens med Saa;o og* Ragnars-Sag-a. Tvende ældre

Bearbeidelser bemærke ved 838: Rag-nars Sunners Drab; en læg-g-er til

at de bedde Erik og- Ag-nar, En Bearbeidelse ommelder Rag-nar Lod-

brog-s
0{f

Harald Kluks Strid om Herredommet over Danmark ved 8M)

og:8o6; en anden benforer Rag-nar Lodbrog-s Diid til AaretSiS, rimeligp-

viis i Overeensstemmelse med den ovenanfiirte franske Legende, — end

en derimod til 8a0 og: den tredie til 885^ saa at Middeltallet herimellem

omtrentlig maatte blive det rette— naar 86.^, ved den brittiske Histories

Vciledning-, antages for hans rette Dodsaan

Herefter liaaber jeg, at en eneste Ragnar Lodbrog ikke længer,

efter en lærd og sindrig Historikers Udtryk, vil kunne udsætte sig for

Benævnelsen af "das ewige Gespenst der nordisehen Gescbichte." Den

ældre Ragnars Levetid og Tilværelse som dansk Konge antager jeg for

at være godtg;jort ved Oldtidens troværdige SUetjlrefjisire'^) og IVordens

*} Dt't er aldeles vist, at vore Forfædre have ind|;ravet deres Slæfjtregistrc j»aa Rune-

stene, som endnu fremvise dem efter mnnjje Aarhundreders Forlob, f. Ex. Malsta

filtenen i llclsinf>clund {liautil 67, LUjcfji'én 1005), sum indeholder ct saadant for

rn vis Frumnnt (l^reynuind) 0|; oju'e|jncr hans Forfædre i 12te eller J3de Led til

den Alnnd, der forst havde været Eier af den (jaard eller Jurdeicndom {land),

hvor Stenen var rcist. Vi hidsætte en Prbvc af denne (A) og af cn anjjelsaxisk

Stamtavle (B):

(A) (li)

in pn iiarlfif pn vns FMcvnlf
in pn Snpriinr pa V(ts Frealaf

in pn hnuasr pa vas Fi ii^cvold

in pa Fipr (o. S. v.) pa vns Foden,

At ellers saadannc nordiske Slæfftrcijistre, li^^csaavcl som de anjyelsaxiske^ ogsaa

hleve indsltaarnc paa Trætavler o. s. v. lian ihha være nogen Tvivl iinderlfastet; jfr,

Lnppcnbcrff Gcsch. von EnfjI. I, 79. Endnu pleic visse norsl;e Bonder at bevare i

Hukommelsen deres Slægtrcgistre fra iNorffcs gamle Konger eller Fyrster, efter



€(/ne UislorieskriverCy men iiivrigt ere hans Levnet 0{y Bedrifter desværre

blevne saa tæt indhyllede i Middelalderens heroisli-romantislie Difftning-s-

sliir og- end nyere Paraphrasters mislyhkede Forsiig' paa at rive Sloret i

Styldser for af dets Stumper at danne en sammenhæng-ende historisk

Frcmstilling-j og saaledes fremstille den yngre Ragnar Lodbrog, enganjj

det sydlige Europas Skræk, som identisk med den ældre. At adskille

disse forskjellige Bestanddele i Ragnars-Saga ^ som tilhorende den ene

eller anden Person af den fordohblcde Kjæmpeskikkelse, er vist ikke let

(paa visse Undtagelser nær, f. Ex. den ældre Aslaugs foregivne l\ed-

stammelse fra Sigurd Fafnersbane*), Dragens Overvindelse vedHerrauds

Borg" o. s. v.), fordi de gamle Kvad, paa hvilke Fortællingerne ere grun-

dede, ikke længer haves i deres rette Skikkelse. Overhoved maatte

udlorlig:e, dertil sig-tende Forso{f blive Gjenstand for et andet Skrift end

det nairværende, — der kun med Hensyn til Ragnarernes Personlighed

kan beskjæftig'e sig* med Udfmdelsen af den sandsynligste Periode, i

hvilken det beriimte Braavalleslag holdtes mellem Sigurd Ringf og Harald

Hildetand eller Hyldekind ^ Runamo-Indskriftens eller dens Indhugnings

egrentlige Ophavsmand**).

fiilgcnile Beretning af jMarmicr: "— nous avons encorc trouvc dans plusicurs pro-

<'vinces, nutamnicnt dans les Guldbransdal, dc siinjilc paysans qiii font remonter Icur

'^orifjinc jtisqu' aux nnciens rois du pays. Ils u'ont puint dc jjcncalujpc ccritc, mais

**ils la f^ai'dcnt lidclcmcnt dans leur nicmoirc et la transmetteut a Icurs enfauts."

llistuirc dMslandc (l*aris 1840) p. 44.

*) Den har, sat i Forbindelse med Danmarks o{j IVorj;es ypperste Kongcslæ|;ters Ned-
stammelse l'ra hende ojj Haf^nar Ludbro{>;y rimeligvii* (»ivet Anlednin(>; til Volsung-

Di|rtencs o. 11. Opbevarelsc i Norden; sec v. d. Hagens Indlcdninj; til hans tydshe

Oversættelse af Volsunjja-Sajja S. X, XIII.

**) Saxo onilnler, som bekjendt, i 8de Bog en Indslvrilt paa Klipper eller store Stene,

hvilken Bagnar Lodbrog, Sigurd Bings Siin, havde efterladt sig i Bjaruieland til

Erindring om hans, over dets Indbyggere vundne store Seicr (Ucyucrns nnxis, rerum
gcstarum apiccs prte se fcreutibus^ hisdcmqve supevne locatis , ætcrmim vCctorite

stue monntncntum affixit). Delte Mindesmærke maatte sogcs i det nuværende Per-
mieu (ved det hvide Hav) og derfra iiar netop Strahlcnhcrfj 17.S0 i sit hekjendto
Skrift om Nord og Ost-Asien ^S. 337—338, Tab. VII) mcddeclt en Tegning af Fi-

16*
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Idet jegf atter henviser til den Iioslolg'cnde synchronistisIi-g*enea-

lo{fisI:e Tavle, maa jeg' bcmærfce^ af jejf derved, med Hensyn til en af

de vig tijystc Tidsbestemmelser, har fuljyt e/o/m Æå/kÆh, den lærdeste sagn-

forshende Islænder efter Finn Johnsens og: Hans Finsens Afgang, i hans

Udhast lil Synchronisme over Nordens Sagaer*), med hvilhe overhoved,

og af alle Arter, neppe Nogen har været saa fortrolig belsjendt som han,

med Undtagelse afrime Maqmisen og Torfæus. Han har deri hun taget

Hensyn til sine egne Undersogelscr, om hvilke han dog siger, at de (med

Hensyn til Resultaterne) mest nærme sig til Siihms og Schiinings Bereg-

ninger som de naturligste og paalideligste. Jeg har og fundet, at de

tillige i visse Punl;tcr mest stemme overeens mod de ældste tydshe An-

nalisters Beretninger. Efter Espolin doer Ragnar Lodhrog (den ældre)

774, da Sigurd, haldct Orm i Oie (eller Snogiiie) fulgte ham i Regjeringen

over Danmarh (hvori alle vore indenlandske Kildeskrifter, saavcl danske

KroniUcr sem islandske Sagaer, ere enige). Derved maa vi lægge Mærke

til, at Sigurd Ring (efter de samme Kilder) var af norsk Kongestamme

og havde betydelige Besiddelser i det osllige og sydlige Norge, saavelsom

og hans Arvinger og Efterkommere efter ham, hvoriblandt Sigurd Orm

i Ole, Naar vi see hen til de fremmede Annalister, finde vi^ at da

Keiser Carl den Store lod sig hylde af Saxernes Huvdinger i Paderborn

777, udeblev "Wcstphalcrnes Apforer Widechind og flygtede, efter som

en af hine Forfattere udtrykker sig, til Nordmannicns (Nordmændenes

Landes) Egne, eller, som en anden siger, til Syfrid (Sifrid, Sigifrid eller

Sigefrid), de Danskes Konge. Det er bekjendt, at dette Navn brugtes

gurer og Karakterer fra cn Klippe i Nærheden af Store Tzcrdyu , Landets jramle

Hovedstad. Forestillingens Figurer li^ync nie|;ct andre i de sknndinavisltc llelle-

ristnin^rcr, men Karaktererne derimod bande ituner 0{;: liindernncr. Uer kunne vi

ik(:e indlade os i nojjen videre Undersojjelsc over denne ellers for os særdeles

interessante Klippcskril't, da det er at hefry^jte, at den eneste Afbildning; af den,

som endnu kjendes, hverken er noia{;t]{; eller fuldstændijr.

) Tidsskrift for nordisk Oldlsyndighed (^IQ9JJ) 2det Bind S. 319 o. f.



af Tydsl;erne for vorl: Sljfurd, Sijjvard eller Sivard*). Om den samme

Kon{fes Gesandtskab lil Keiseren eller Cong-rcssen i Lippe, Aar 782,

hedder det lios den furstmeldte Forfatter , at det bestod af IVordmanner

(eller Nordmænd): Halpdan (Halbdan, Ilaltan) ojy hans Staldbrodre; den

anden melder, at Keiseren , blandt andre Forretning-ssager^ borte
0{f

affærdigede Sigefrids, de DansLes Kong-es Gesandter; der nævnes og

Wldecblnd, som var flygtet til Nordmannerne, men da Lom tilbage til

Saxen; dog* sogte ban og fik alter Tilflugt bos dem indtil ban 785

endelig indgik Forlig med Keiseren og ved Daabea tilkjubte sig Herre-

dommet over Saxerne**)^ Signrds Besiddelse af det sydlige Norge ind-

skrænkede sig: rimeligviis til etslags Lebnsbcrredomme over dets skatte-

pligtige Næssekonger, men blandt disse finde vi som bans Samtidige

Halfdan (kaldet den Milde), Konge over Vestfold og' Romerig-e. Efter Yng--

ling-a Sagas Beretning* opboldt Halfdan sig- meget udenlands og erhvervede

stor Rigdom, saa at ban betalte sine Krigeres rijyelige Sold i Gnldpenge***),

Det kan da vel være, at det er just denne norske Fyrste (fudt omtrent

758), der bar forestaaet det ovenmeldte Gesandtskab, ogf at Widechind

saaledes virkelig har opholdt sig' i en Egn af Norge (pnrlcs Nordmanniæ)^

som stod i Lebnsforhold til den danske Konge; der maattc han o{f uden

Tvivl ansee sig mest sikkret for den mægtige Keisers Efterstræbelser,

I Aaret 796 myrdede Saxerne Godeskalk, hvem Keiseren for faa Dage

siden havde sendt fra sit Hof til de Danskes Konge Sig-efrld ****),

*) 777 ^Vidochindis rchcllis cxslitit, cam pnncis altts in pnrtibns JSordmttnniec con-

ftifjium fccit. yinnnl, Lauriss. Ø^tdcchindns ad Sigifridum Danoritm Rcgcm
piofugernt. Einhnrdi Annitl, (^Pertx, J^Ionumenta Gcrm.; Jiist, Script. I, 13G, 157),

**) 782. SUac couveucriint ISordmanui missi Sigcfridi Regis id cs< Uidpinni , ciiiu

sociis suis Æ Lnur. fJbi intcr cctera ncgotin ctiam JLegotos Sigcfridi , Hrgis Dn-
norum nudivit ct absidvit , , . , f^yidchindus ^ f/ni ad j\oi'dmannos profugcvat (&c.)

Einhardi. (1. c. I, 102, 1C3.)

**) Yiifjlihffji Sajja 52dc Kap. Den Gang vare Mcrovinjjcrncs franhishc (tilligemed By-
zantineiuos keisciligc) GuUlmynlcr endnu i Omlob.

****) 706* Saxoncs .... tt-ncidarunt Oodcficalcitm qvetn illc attlc pnucos dies ad Sigcfriduntf.

Itcgcm Danonim, misernt, AnuaL Einhardi. (Pcrlz 1. c. I, 185).

r
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Da de fremmede Annalister ildie let omtale Dansl;e eller Nord-

mænd eller nog-et, der anjyaaer deres Historie, undtag-en hvor den ved-

Isommer Franl;ernes (o. s. v.) eg*nc Forhold^ saa ere naturlijyviis deres

Efterrelninfjcr om vort Norden saarc Imappc. Denne Kong- Sigfrid

nævnes da neppe af de ældste og: bedste franfeislie Annalister efter sidst-

meldte Aar, men 804 bmtale de forst atter de Dansl;e og deres Konge

Godefrid. Suhm mener ogsaa, at Sigurd Orm i Oie er afgaaet yed

Diiden i Aaret 803.

Jejy er saaledes kommen paa den Menings 5 at Yore indenlandslte

Oldsagn ililse alene her i Hovedsagen stemme overeens med de frankiske

Annalister, men at disse ogsaa oplyses af hine med Hensyn til Wittc-

chinds Flugt til Nordmændene og" den danske Sigfrids eller Sig^urds For-

bindelse med disse, endskjiindt jeg ikke nægter, at selv de Danske iTydsh-

land fordum undertiden kunne være blevne kaldede Nordmanner, deels

formedelst deres Lands Beliggenhed og^ deels ved Forvexling: med de

virkelige Nordmænd.

Jeg^ slutter saaledes nærværende mythisk -historiske Undersiig'else

med den for Læserne fornodne Bemærknings, at jeg ingenlunde antagper

alle de hos Saxo eller i Sijgubrot belindllige Efterretninger for sand-

færdig* historiske, baade fordi vi mangle de originale, om end, som jeg:

formoder, tildeels samtidige Oldtidskvad, hvorpaa de ere bygte, og^ fordi de

nævnte Skrifter haves saa ufuldstændige, at intet gammelt Haandskrift nu

er til af det forstnævnte, men kun enkelte Fragmenter af det sidstnævnte,

som vise sig* at være, efter hvad jP, £. ^luller har bemærket, en ikke

meget gammel, men dog" tro Bearbeidelse af den gaude (og ellers tabte)

Skjoldunga-Saga — uden Tvivl et Udtog", som dets Forfatter i en Hast

har nedskrevet (maaskee paa en Reise, da Tiden var ham knap), hvorved

han tillige synes at have villet omskrive enkelte af Originalens eller de i

den indforte Oldlidskvads Udtryk i sin Tids forstaaeligcre Sprog, mulige

da til Brug for en Fremmed eller en anden Person, som kunde behiivc det
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Saaledcs vil det være let forlslarligtj at Udtog-sslsriveren Lar oversprunget

et o{f andet, som den udforlijyere Sag"a Saxos Bearbcidelse deraf liar

indeholdt, og' hvorfor tilli{je enkelte nyere Talemaader have indsnejyct

sig: i det saakaldte Sof/uhroL — Dvorledes end dette forLolder sig* har

jejf her sammenstillet og' stigt at oplyse de gamle indenlandske Efter-

retninger saalcdes som vi have dem , samt med det samme at udfinde

Braavalleslagets omtrentlige Tidspunkt med Hensyn til den heromhandledc

Runamo-fndshriflt, der nævner fire af de Personer, som efter hine Old-

skrifter toge Deel i Slaget som Konger eller Krigshovding-cr.
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STAMTAVLE,
hvori Slæjftleclene anfiires efter Are Frodes Snorre Slurlcsons

Værlser (Scbcdæj Landnama og* Heimskn'ngla),

Sigurd Ring
antages al have vundet iiraavalicslagct henved 730;

f c. 740.

S.

f. Jlagnar Lodbrog Qdm ældre)

t c. 774.

Sigurd Orm i Oié

•j- c. 803.

2. Bj'drn

{kaldet Jernside')

5. Aslaug Helge Hvasse

f c. 820.

4. Sigurd Hjort

i c. 843.

S. llagnhilde^ Halfdan Svarte

f c. 86].

4. Ingjald^

S. Oleif Hvide^

blev l%on{];c i Irland 852.

i 871.

3, ^sleik*

4. JRoald Jttjg,

3» Bj'orn Byiuiusmj'or.

€, Harald Haarfagery

Norges forstc Enevoldsliongc, adskil-

lige endnu herskende Fyrsteslægters

Stamfader, f 934.

{Spe ellers Stomlavleme iH llpimskriiifjlas'fcjb-

faeuhavnslic Utl^. T. I samt Script, hist* Is-

land, T. III). .

6. Hofde-Thord,'
fjandnanismand i Island,

Stamfader til talrige^ end-

nu tildccls Jtlomstrendc

Slægter.

(Sce Anliqvitatcs JmeHcante,
Tab. II, III. VIII. IX )

S, Thorstein JRode^

Konge over en Deel af

Skotland, hvor lian faldt;

hans Enke drog til Island

i Landnaiiistidcn. Fra ham
nedstammede Are Frode

i fitc Led, — lige8(»m og,

gjcnncm andre Linier,

mange endnu tildeels

blomstrende islandske (og

andre) Familier.

Efter Snhms Mening var Ragnar Lodbrog den yngre en Siin af Sivard, Sigurd Snogiiies

Son (dtid omtrent 812); ved hans Broder, llardc-Hnud den Istc, nedstammede Corni den

Gamle, dc danske Kongeslægters Stamfader, fra Uagnar Lodbrog den ældre.
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Anden Afdeling.

Om Hedenolds-Rnner overhoved og: <1e for^kjellige

Rnuearter af de ældgite iSlag'.s, i hvilke Indskriften
isees at være affattet, i iSærdeleslied m«m*

£(lter bvad jejf og: PIcre i andre Slsrifter*) have oplyst har (let oldnor-

dislic Ord rxin (forhen i Fleertallet runary nu i Island rnnir^ dansk

Huner o. s. v.) oprindelig* betydet Ordy Taler^ især hemmelige eller hvi-

ikende
^ ogf lil summeslags Betydning ved lijynende Ord finder man

Spor i mange g-ainlc europæiske (g'othisls-gfernianiske, cel(isl;e og: finsfce)

Sprog:**), Med Tiden blev denne Benævnelse meg-et naturlig: anvendt

*) Især i en IJiulcrsojjolse om Runernes Oprindelse (m v.), forlattet 1819 oj; da ind-

sendt (eClcr Aninodnin|>) til af(j. Landijreve Carl al" Hesscn-Casscl (i Anledning; af

on ved Willin|;s]iairHcn funden hedensk (iravstecn), trykt i lndlcdnin{>:eu til Odins

itunrsanf; i min danske Ovcisacttclsc af den ældre Edda (^die D, S. 7o—9t>); — jfr.

f-f-^. C. Grimms i samme Anloditinj* alVattedc Aftiandlinjp Welssaj;un{j aus Baum-

zweifien, i hans Skrift: tlber deulsehc Itunen, 1821, 8.290—320, hvori han i llovcd-

fiajjcn stemmer overecus med mine i Uiin 0|isals udtrykle Anskuelser 0|; oplyser

dem ved liere Ueviser, idet Uan og har tilfuiet andre sære|>nc lietraglnin^jer efter

egne Ideer. Do;;; ^'elder denne min f^cniau'kning- især vore fælles i^Iening:er om
IVhabdonianticns formodede Forbindelse med Uiinernc, disses JNntur of^ deres Hc-

tydninjj o. s. V. Det hertilhiirende, i Dv. G. Th. Lcr/is Fundjp'uben des allen Nordcnn

(1821>) Isler TIi. S 78—83 er for det meste kun cu Compilation af Grimms og mine

Cnders6j;elser.

I Knkelltallet lindes Ordet run især at have betydet en Unne, Runebojjstav eller

tua{;isk Karakter, f, Kv. i en Vise fra det lOdc AarU. aC ICffil Skalltiffvimson (i hans

Saj;a S. 211). Det lifi:{;cr ellers til (Jrund for adskillige kvindeii{;e Egennavne,

som vistnok erc ældgamle og synes at have staaet i nogen Forbindelse med den

hedenske (kultus; saadanne ere: Goditui^ GitUtun (af Ordet (lud), Solrtin (af Sol).

Dntjriin (af Dag), Atfyitn (aCAlf i): Ualvgud, (ieuius), Siyrun (Seierrnnc), raiLinin

IT
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paa de tause Skrifttcg-n, som man brujjte til at udtryklse Ord, Taler og^

Saiig^e medj, paa en for de Fleste liemmclig: og: ulyendt Muade. De

(den hevogtciide ellcr besliyttende Rune) o. s, v. JEfter Kristendommens Indforclse

passede det æMi-c Gudrun endnu, o^y f^rislrun (af Cliristus} ojdiom som en ny

Afajndrinj;. Til de ovennævnte nordiske Ej;cnnavnc svare de oldtydske Godvttn,

Gutlrnn (i Jutuflrutt o. s. v ), llildirun (at* del iny thologishc Hilde, Iu'ij;8|;udindc o.s.v.)

Siyirun, fVartrun. Coldrutt^ Fridorun o, il- Etsteds i llavaniaal Jjote([ncr run i

Enkelttallet lilulifr cHcr hviskende Tale, men forekommer adskilliije Ganjye i nordiske

Bunestcnes Indskrifter som Jiru/jt for Skrift ( især af det Sk-»|fs) overhovedet. Itlaivdt

An(fclsaxernc forekommer run i forskjellijfC Kctydninjjer , nemlij;: 1) som en Cha-

rakter, Bojjstav cllor ct Skrifttej;n (ojjsaa hruj;t om Trolddomslij;urer); de, som

f«>rstode at kcsc ojj udtyde Skrift (samt formodentlig; tillifjc al skrive), kaldes af

(^ædmon runcræf'h'e/e men; ruUviln havde fcirst selvsamme Betydninfr, men l)C{;(je

nenæviielser skiftede den med Tiden Ojj kom til at l»ru(jrs om Troldkarle. som

IIemme]ij;hed, især af relijyieus ellcr maj;:isk Art. iV) En mdrk Gaade (i Tanke,

Tale Ciler Skrift). 4) Varsel eller et saadant Tegn (f. Ex. om JVeliuehadne/.ars

Drom). J det Oldnordiske l)ru|jcs Flecrtallct nlnnr i forskjelll^ye Hctydnin(;er,

svarende til de angclsaxiske r»iie, tjcrtjnc^ som: 1) om Skrift eller samlede Skrift-

tc|fn; 2) Samtaler, især fortroIi(;e eller hviskende; 3) hemmelig; HaadsJajpiin/; eller

Aftale
j 4) Trolddom, maj|;iske (^haraktercr olier Uesværjyclser; 5) forhlonimedc

Taler eller Gaadcr. Desuden Lctcjjnede det oldnordiske Ord i Flecrtallct; 6) (lijjCr

som nornernes literte o/y Grækernes yQa^fiara) alskens Kundskaber o(; V^idensliahcr

overhoved, især 7) de hcmmclijfc, formeentli|; forhunduc med overnaturlijj Kraft,

der mest troedes at hesiddcs af Guder, Alfer, Norner, Valkyrier, Jætter o, s. v.j

lledninjyernc meente. at de hedre Guddomme eller Dæmoner mcddeelte deres Præsier

Og Dyrkere saadaniic i^Bystcricr til Menneskenes Held o^j Nytte, men at ogsaa Jieltcr,

SortaJfer og andre onde Væsener oplærte de egentlige Troldkarle og llexc i skade-

lige Itunckonster til Menneskenes Fordærv og Undergang. Endelig liar man 8)

fore8tilt sig de saakaldtc Tankeruncr {huf/runar) som Ideer eller Tanker, især af

det hoicre og sindrigere Slags, forsaavidt de dcels ere Ordenes eller Talens, deels

Ilicroglyphers, Bogstavers ellcr Skrifts Forhilleder eller forud hotænkte og hestcmtc

Former. Ogsaa 1 Oldsaxisk o^j Mocsogothigk finde vi nm eller rnnn at helcgne en '

Hemmelighed, rimeligviis ogsaa en Cliarakter eller Skrifttegi»» da denne hetyilning

af det samme Ord haves i det gamle Iloitydskc (selv i det (Hc Aariiundredc) , af

dette Sprog have vi og ovenfor anfcirt nogle kvindelige Egennavne, der for det

ineste stemme overeens med tilsvarende nordiske; — til sligt Brug anvendtes ikke

Ordet helliruu, som hctegncnde den til Helvede ellcr llelas l^udcrverdcn egentligst

hiircnde sorte Kunst og dens Trcdddomsruner. — I Irsk betyder run en llemme'

Jigbed, vistnok beslægtet med »7itn af samme Betydning i Kymrisk, hvoraf rhinCnu,

Trolddomskunster. I alle disse Sprog synes de ovcnanforte Substantiver al staac

i noiaglig Forbindelse med Gjerninj;sor<l, der betegne Hvisken, Nynnen eller sagte

iMumlen (der tit anvcndles af hedenske Præster og Troldfolk ved deres Bonucr og

Besværgelser) som det kymriske ryu'iiH, rhiuio, oldnordiske r(iuu, hvilket sidste tillige

bar folgcnde Betydninger: a) at ndtorske skjulte Ting, b) at grandske i Skrift eller

Oiigcr, c) at stirr£ paa utydelige eller forviklede Ski'ifttræk, d) at betragte noget



Menneslser, der il«kc lyende Skrift og^ forst erfare dons forunderlig'e

Virkning'er, forbaiises derover og ansee den for en overnatiirrig- Ilemme-

nrervcd med Omliyi^jjelifflicd, o) at fore en hcmmclij; eller fortrolig; Samtale. Heraf

Itommc Ordene ryiii eller ryinii^ UiineKyiidij|hed, Frerdijjiied i vanskeli{; Læsuinj;;

ryndr, en Skriftlærd eller liojjlærd, som vel forstnaer si|j pna Riiiieshrirt, vel endog

j»aa Runernes Dannelse eller Hru(>; til Trolddom; ryinnff, en noi.ij^tijr lirandshning.

Upaatvivlelijft er det, al Itunerne ved den Iiedenshc Gudsdyrliclse bleve anvendte

paa forslijelliijc Alaader. At l*ræsternes og vel undertiden Folhets lionner erc

blevne læste eller fremsagte i en syngende eller mumlende Tone lian man slutte

af Henævnelscn ^ulr for Gudernes l'ræster eller Follsets L;erere, d<< den upaa-

tvivleligt maa udledes af Gjerningsordet p.'/fja^ tale, fremsige, især i en halv syn-

gende eller sjeregcnl mumlende Tone. llinc Talere gave sig og af med atindliuggc

Buner jiaa Stene o. s. v. Ordet rynn bruges egentlig om Læsning (af Huner) i de

mytliisk-historislte Edd.isange, da de, som stigte at læse et forfalsket Hunebrev, ind-

skaaret paa en Trætavle, Ifaldes rynatdur ok raiiendnr (læsende og forklarende)

samt ligeledes paa svenske nuncstene, f Kx. par ryji.v t tutmnn pim sum Unit risti

QlifiufiUiSis Lt(/. 692). Til det skandinaviske ryun svare de angelsaxiske runiaiu

runen (hviske, mumle) og det gamle tydske runen eller r,iuncn (som i Plattydsk

endnu beholder den fiirsle Form, men i lliiitydsk den sidste Form) og endelig det

engelske roivn, round. I BIcdendommen have disse Gjerningsord sikkcrlig havt alle

de lielydningcr , som vi ovenfor have anfort ved <lct oldnordisk-islandske; de fleste

af dem har det efterhaanden tabt, men en af de her for os vjp,ligsto gjenlinde vi

dog tilfældigviis i en ældgammel hiiitydsk Oversættelse af Son<lagsevangelierne, af

hvilke Doccn har nieddeelt en l'riive; der hedder det nemlig (Lue, 1) om Præsten

Zacharias, da han gik i Templet for at fprretle Gudstjenesten: -'do gie er xn. daz

"er rnntc und gie in das tempel unsers herren", og endvidere: *'uz.7ershalbe des

''tempels di zit do man rauntc.^^ Iler forekommer det mig klart, at de Udtryk,

som man for havde brugt om den hedenske Gudstjeneste i Tydskland. erc blevne

overfiirtc til licrctningcu om den jtidiske i Jerusalem. Hertil synes det og at hore

at Guds Or<l i oldtydske Skrifter kaldes rannmuji rnmnujn, uden Tvivl ellers

svarende til ovenanforte oldnordisk-islandske rynintj^ hvis det ellers ikke skal gjen-

givc det latinske scrt'pturn — om den hellige Skrift (som vi endnu udtrykke os).

Saaledcs er ogsaa det angelsaxiske tjcri/nc (moesogothisk oldtydske Ariiiini, rjnrHni

eller f/iruni) kommet til at anvendes paa den liristelige Ueligions Sakramenter og

mystisk-dogmatiskc Læresætninger. I en aldelrs modsat Uetning har man i Schweitz

brugt Ordet r«ii«cu om Hexes og IVoidkarles Mumlen, i stcirre Overeensstemmelse

med Nordens nyere Sprogbrug. Fnd en mærkelig Betydning har Ordet runen belieldt

i det Nedersaxiske eller Plattydske forsaavidt del bruges om llandlingerne al skjærc

eller indskjære, — endskjondt man nu ikke længere i de Egne, hvor delle Sprog
tales, indskjærer Runer i Træ, Stene eller Metaller. — Det er bekjendl, at Mord-

mændene kalde de af Finner og Lapper forhen brugte Trolddomskarakterer Huner,
og de Trommer , hvorpaa de især vare afbildede , llunebomnie {fi/m^ntnn MimVrt),

ligesom de og bruge Ordet rune om Udiivelsen af Finlappernes llexeri. I disses

eget Sprog betyder Ordet mnnm at surre, mumle, og paa en saadan Maade frem-

fortes deres magiske Uiinner cilcr besværgelser; beslægtet hermed er rimeligviis
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lig-hed, Saalcdes ansaac de g*amle IVordboer, li^yesaavel som Inder, Tibe-

tancre, Amcrilsanere o. 11. 5 Skriften for at have en g-uddommeh'g- eller

himmelsk Oprindelse og* det var især Himlens og Aandcns ypperste

Guddom Odin^ der meentes at være dens eller Runernes Ophav
0{f

flirste Læremester.

Forend Skrivel;onsten kom almindelige i Brug troede de Fleste

at man ved den liunde udrette alt det samme som ved de ovrige, i sig-

selv meget uvig tigere j men dog i hin Qerne Tid (selv af dens mest

oplyste Folk) alt for hiiit agtede Spaadoms- og- Trokldomskonster. Saa-

ledes {ih Hicroglypher og- Skrifttegn blandt de nordiske Folk det samme

Navn som for var tillagt Besværgelser o^ Trjllesange, men oprindi'lig-

hemmelige Ord og- Taler som ovenanfort. Mysterieuse Charaktcrer,

mundtlige og skriftlige Besværgelser have stedse staaet i stor Anseelse

blandt de raa Folk, ja endog hos den mindre dannede Deel af de ellers

i en hoi Grad civiliserede. Saalcdes havde vore Forfædre magiske Side-

stykker til de Pergamentsstrimler, beskrevne med visse hellige Ord,

hvilke Hebræerne heftede paa Hoved ojy Arme, eller og", lig-esom Per-

serne af den gamle Tro, over Husets Diire. Paa samme Maade pleiede

Inderne fordum (efter Sirabos Beretning) at læg-gc Biiidsler ved Kroppen

under Recitation af magiske Sange. At vore Forfædre og de gamle

Germaner ogsaa have brngt beskrevne Strimler af denne Art om Arme

og Ledemod, sees udtrykkelig* af den ældre Edda, 1ste Kvad om Bryn-

hilde — (forhen kaldet Sig^urdrifa, som ea af Odins Valkyrier) — der

ellers omhandler adskillige andre Arter af skrevne Runer. Hertil hore

oge saavel vore egrnc som Ægypters, Grækers og flere Folks Amuletcr

<lct finske Ord rmio^ en San(;, Digt (men af disse liorc snare mangle hlaiidt Finlæn-

derne, til overtroiske Trolddonissanjrc). At ellers haadc Finner oj; Liipper fordum

havde særofjue Uunealpliabeter, Hinderunor o.s. v. vil nærmere oplyses i det F()l|;cndo»

At Runer, l'orencde med Di|;t cUer Sanjj, meenles kraftij^st at viriie som liunner

eller Besværjjelser til Guderne (I*, lix. Uor i liunumo -Indshriften) , er hcmærhet 0{;

tildeels udviklet ovenfor S. (>5 o. f,, 8'2—85. — Beslæjjledc Ord af asiatiske Sproj;

ommcldes i det Foldende.



med strevne, indsl;aarne eller præjyede Cliaraldcrerj Inders, Piliters, de

gamle Nordboers o. fl. af Overtro teg'iiede, indslsaarnc eller indbræiulte

Bogstaver, M'A^rker eller Fig-iirer paa forslijellifyc Leg-cmsdele m. m. Heraf

endnu den SLih blandt Almuesfoll^ , isa^r Somænd o{f Pilegrime, at ind-

brænde Billeder o}j Skrifttegn i Huden. Af samme Art er mange \ilde

eller halv civiliserede FolLs Tattovering, som deels tjener til Legemets

formeentlige Prydelse og dcels menes, af Overtro, at medbringe Held og

LylsLe. Alt sligt hcnPortc de gamle Skandinaver til de saahaldte Runer,

Et andel, lildeels mystisk Ord, Skriften vedkommende, som ofte

forekommer i de eddiske Sange, er stafr (Fleertallet stafir) angelsaxisfe

staf o. s. V. I Grunden er det identisk med det nydanske Stav^ Kj*^??

Green^ Stiitte, ligesom Stab endnu i det Tydske af det ældre siaf\ staphy

^taba. Dette Ord bar oprindelig, blandt andet*), betegnet el saadant

Stykke Træ, som man brugte til Spaadoms- og Trolddomskonster (til

Sivilke de Kristne benforle Hedningernes Bitus) ledsagede afOffringer og

Bonncr til Guderne, ved eller paa bvilke Stave Runer eller mystiske

Cbarakterer vare anbragte**). Ordet blev ogsaa brugt til at betegne disse

Charakterer, og tilsidst den Trylleskrift, Ord eller Sange, som udtryktes

ved dem. Den forste Anledning til Ordets Brug i denne Forstand ligger

vistnok i de gamle Skandinavers og andre gamle belægtede Folks over-

) Fra umindelige Tider qq næsten hos alle fjnmle F(»lk var Staven (Scepteret) et

Kjciidctcg;« i'uv Ilcrslicrc eller Præster, som fordum i visse Henseender ere blevne

re^incde til AJaj;erne. Her i JVordcii var som oltcst Konjjeu eller Hovdinjjen, i dc

hedenske Tider, sit Folks eller sin Stammes Pnest eller Overpræst. 0(;saa Trold-

kiirlc eller Troldkvinder (men vel at mærl;e tilla|>;de dc Kristne Hednin^^ernes roli*

gieuse Spaauuend o^; Spaakvinder sliflc Titler) havde deres Tj-ylloslave (kaldede

scidstfifrj sproti o. s. v.), som l>ru|jtcs ved dc af dem udove<le Ceremonier, Hoved-
delen af etiivcrt cnhclt !!Uinetc|ru kaldtes stafr (eller Stav, fnlcrum) ojf ansnacs

innlij; for etsla^^s mystisk Eftcrli{;iiinff at' den hellij^c Spaadumsslav o. s. v. Om de
hcriil iidsprun^j^nc Skril'tte||n, der kaldtes iUincstavc o^; (rimelijjviis sil<li(>ere) Bog-
stave, vil mere forekomme i det Fiilgende.

Ellers brugtes de og som Breve (hvorom mere i det Fiilgcnde); derfor kom Ordet
rnnsfabn (bhnidt liere Bely<liiingcr) i det gamle Tydske (henved 720} til at betegne

et Brev, især et hiilligt olier beJiagcligt {culogCa),
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troislxe Spaadomme af Grene, Kviste, Stave eller Kjeppe, om hvilhe

Grimm og- jejf have samlet og sammenstillet mang-e Vidnesbyrd og* Under-

retning-er af g-amle Skrifter. ]\o{jle deraf tillader jejy mijy Ler, for stiirre

Tydeligheds Skyld, at meddele.

Ved Slsytherne mener jeg-, i Medliold af Justin o, fl., især de

ældg-amle Folfc, der forhen beboede den store Isaufcasislse Bjerg*stræl;nin{f,

som indeholder (norden for Indien og Persien) vor Klodes hoieste Fjelde.

Hiint Folk udbredte sig derfra i de ældste Tider over Asien og Europa.

Det siges at have været meget hengivet til Spaakonster; Mænd og Kvinder,

der gave sig af med disse, stode derfor I stor Anseelse hos dem, ligesom

hos vore nordiske Forfædre. De spaaede især af Pilestave eller Kviste,

der bleve samlede i Bundter, hvilke de oploste, stroede paa Jorden, lagde

dem omkring paa ny, toge dem derefter op igjen og bandt dem sammen.

Imidlertid fremfiirte de visse Trolddomsord (Sange eller Besværgelser).

Af den Stilling, Kvistene fik, udledte man Slutninger om foreslaaende

Begivenheder, og den Forklaring, Spaamændene gave derover, an^viae

man for Gudernes Svar paa deres ydmyge Spiirgsmaal og Bonner.

Allerede i IlerodolsTid (see hans IV, 67) ansaaes denne Spaadomskonst

for ældgammel blandt de skythiske Folk. Den samme Forfatter har

og bemærket, at Skytlierne ved deres Spaadomskonster ])rugte Linde-

bast, som var tre Gange spaltet og vikledes om Fingrene, rimeligviis

for at hindre Spaamanden fra at udkaste Kvistene i nogen forsætlig eller

af ham forud bestemt Orden.

Ammianus Mnrcellimis beretter i Hovedsagen omtrent det samm«

(XXXI, 2) om Alanerne, tildeels hine Skythers Efterkommere, og det

samme Folk som de fra Asien til Europas nordlige Lande iudvandred«

Aser og Gother. Dc Tryllekvad, som Alanerne sang over Pilekvistene,

betegner denne Forfatter som hemmelige.

De gamle Persers og Meders Mager spaaede og af Tamariskens

og andre Træers Grene som Stave eller Kviste. Saadanne erc endnu



(lig:esom fortliim blandt de feappadocisfee Mag-er) et fornudent ReLvisit

ved den da{flige Gudstjeneste blandt Perserne af den g-amleTro, og* selv

blandt de mulianiedanslie Perser spaa Faliirerne med smaa Stave (50 til

40 i Tallet) belcg:ncde med Slsrift, g^rebne paa Slump og- sammenholdte

med visse Figfurer i en Bog-, som vælg-es paa samme Maade*), Afg-anernej

Persers ojf Inders nordlig-e IVaboer, spaae endnu, ligesom fordum Ara-

berne (vel og^saa Babylonierne og^ Hebræerne), af Pile eller smaa Stave,

som rystes ud af et Bæger. Hertil horer , som befcjcndt, (irælsernes

Rhabdomantie C^aP§o[j.avTs^a) og- den hertil svarende Art af Romernes

Sorlilcijia.

En li{ynende Art af overtroisk Lodfcastning" brugte cg^saa Germa-

nerne efter Tadius (German. c. 10) der hedder det nemh'g-: ^^De lægfjye

^'^flittig' Mærise til Forvarsler og Lodkastninjy* Maaden, bvorpaa disse

"indhentes, er simpel. En liden Green af et Frugpttræ skjærcs i smaac

"Kviste, som mærkes og- kastes saa i Slump ben paa et hvidt Kkede,

"Ang-aaer Sag:en det OlTcntlig-e, saa sporg-es Samfundets Præst tilraadsf

"er det en privat Sag^, da gjor Huusfaderen Bon til Guderne og' tag-er,

"stirrende til Himlen, enhver Kvist tre Gang'e op samt forklarer den

"derefter med Hensyn til det i Forveien den paaskrevne Mærke.'' —
Og-saa Tretallet sees her, lig:esom hos Sljjtherne, at være blevet tagget i

Betragtning' ved Oraklets Raadsporg-else**)-

*) l*aa en lijpiciidc Alaadc forholde Cliincscrne sig endnu vod saadannc overtroiske

llandlinjjcr, Uvorom mere i luestc AuinærUninj;. De );am[c Tydskcres Lodkastuin};«-

liii^jcr (Lo.vzbiichor) vare vel af en saadnn Artj sce J. Grimms Deutselic Mytlio]o|>;ic

8. G13. V^orc Forfiedr<?s ældste IU)(;:cr bestodc af sanimcnlieftcdc Trt^etavlcr, og.

s»nd»iiuc liavcs endnu som Hune - Haicndore, Roeskilde Domkirkes Trwhooh inde

boldt ca Fortcjjnelsc over dens eller Stiftets Gods, og var endnu til i den katbolske

Periodes sidste Aar.

**) Cbincserne, som jjjcnnem Aartusinder bave fulyt de samme Skikke > bære sig

en(h)u ad paa eu lij;nende Maade. Over Alteret i ethvert Teai|iel seer man et
'1 ræbicger, i'uUlt atsniaa 8tave, j»aa hvis Sider visse Charakterer erc anbra|;te. Oen,
som vil raadspoi'jjt; Oraklet, ta(jer Bie|jerct mellem Hænderne og ryster det indtil

en af Stavene fuUlor til Jorden. Sifter at bave uudcrstigt deu Cbaraktcr, sonv

liudis |taa Staven, sogcr ban citer en dertil svarende i ea liog, som er ophængt



Slsjondt man i AlmJndelighed (men vistnok urig-tig') mener , at

Germanerne il;l;e have hvngt Skrift, see vi dog af denne Beretnings,

livormed den Jienved tusinde Aar yngre Adam af Bremen stemmer

overeens, at de beteg'ncde deres Spaadomsstave med Mærker, altsaa

ctslajys Hiero^ylyplicr eller Runer, lijjesom Italienerne*), Grækerne o. fl.

mærkede sine med Ord eller Bogslaver. Vore skandinaviske Forfædre

have da vistnok brugt den samme Maade. Runehogstavernes Benævnelser

riibe tillige en saadan Oprindelse, da de alle betegne Tinjy , der vare af

Vigtighed for IVordboerne i det daglige Liv, hvilke de havde Aarsag: til

at haabe eller frygte, altsaa til at udforske hvorledes det kunde gaae

dermed i en eller anden Henseende, og* til at formaae Guderne fil at

gfive eller afvende disse Ting. Dog have de tillige, foruden saadanne

almindelige Benævnelser, givet Runebogstaverne IVavn efter de hedenske

Guddomme som Of/m (O), Thor C^o''^ J))? Frcir^ Tir^ desuden nævntes

en efter Solen, personificeret som IXaturgudinde 5
— visse andre Benævnelser

havde en ond og ulykkelig- Betydning-, som ^urs eller Thars^ Troldes og*

Trolddoms-Repræsentant, cndskjondt denne Charakters afIVogle foretrukne

Navngivelse efter Thor formodentlige har sig^tet til at virke mod dens

formeentlig skadelige Inddydelse.

Alle de Charakterer, som fremstille de simple Runer, sees allerede

af Naturen ut være dannede ved Grene eller Kviste, eller og kunne disse,

paa Templets Væg. Denne Lodkastiung gjcnta{>[es forskjelli^je Ganjfc; dersom et

lyhkclijyt Togn fremkommer ved den tre Ganjre (efter hinanden), ai»sces Oraklets

Svar at vajre j;unstif;t for Spor/;eren. Voyafje dc J. Barrow T. 2 p. 2Hti, 325. —
Kftor vor Saxo (I). i 3. 14de Ho(j) Iiavde dc hedenske Vender oj; deres smaa Spaa-

dumsstave, der synes at have vieret forvarede i Arconas Tempel, oj; selv de kristnede

Friser la{;de dc helliffc Lodkastnin{;skvisle paa Alteret o. s. v.

*) I Italien maa denne Lodkastninjjsmaade have været overmande [rammel, efter Cicero

tic diviuntionc '2, 41. Nunierius Sufl'uleius, en fornem l*ra>nestincr, blev ved

hyppifje, iinderfid^'n truende Oromme opfordret til at brække hXovq Stene op paa

et vist Sled, hvilket h»n <lerl'or foretog; Kig. Da en Klippe var l»leven jjjenneni-

briidt, fandt man uuih'v den Lodder af E^jeti-æ, i hvilke [rsxtnXc. Skv'ii'Uc^n vare

indskaarne (iii rohorc insenlpln.s firiicavtnn litcrarnm notas). Stedet Jilev siden be-

tragtet som lielli[;t, men Lodderne bleve der af en Urenjj blandede o^^ udtrukne.
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1 det [minclstc ved en ubetj'deli(»: Tilbjelp af Fingrene, faae en saadan

Skikkelse. Slige Kviste har man da brug't ved den overtroiske eller reli-

g-ieus-judicicUe Lodkastning^. Maaden, bvorpaa deu skete, sees tydelig"

nok af den ovenanfortc Beskrivelse over Sortiicg'ierne overhoved. Kiia

er det at formode^ at isledelfor at man i Fiirstningen valg^te virkelige

Kviste af den beleg:nede Dannelse, noiedes man senere med smaa lige

Stave eller Spaaner, hvorpaa man udskar en lig-nendc Fig-nr, som blev til

et vist Bog-stav og* som tillagdes den naturlige Hierog^lyphes forrig^e Navn.

At Skandinaverne især have tillag^t saavel visse Grene eller Tene

som visse i Træ indridsede Kunecharaktercr en overnaturlig- Trolddomskraft,

svarende til de Betegnelser, man gav dem, samt at man endvidere har

rystet saadanne Tene sammen ved hoitidelig-e OITringer^ for at udforske

det tilkommende, erfares af adskillige Steder i Eddadigtene. Da Guden

Freirs Sendebud, Sfcirner, udsendt til Jætteiiioen Gerda for paa sin

Herres Vegne at frie til hende, ikke kunde faae hendes Samtykke, truer

han hende forgjæves med Gudens eget blanke og skinnende Sværd; —
forgjæves byder han hende fremdeles de kosteligste Frugter og selv en

uendelig Mængde af de herligste Guldsmykker. Da udbryder Skirner i

«in Vrede:

Med tæmmende Vaand jeg dig slaaer

Og den dig tæmme skal

Mol efter min Villie

Til Bakken jeg gits.

Til duggede Skov,

Tryllevaand at soge,

Tryllevaand jeg fik.

Vred er dig Odin,

Vred er dig Asers Fyrste,*)

Dig skal Freir skye

) Fonnodentlit; Tlior; sec miii Aiiiiiærhnin{y (33) til dette Sted 1. c. II, 203.

IH
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For «lu onde Mo!
lEnA du rtimmos }«an

Af Guders vældig-e Hævn.

Hore det Jætter!

Ilorc Frostens Tburser!

Undcrjordisies Siinner!

Selv Asernes Venner!

Hvor jep; forbyder,

Hvor jeg* formener

Mands Selsl;ab Miicnj

Mands Elsliov Moen —
Frostgrum hedder den Thurs

Som di}}* bave sisal

I5a(f Diidning-ers Volde dernede

Thurs jeg" dig: slyærer

0{f tre Slave:

Kraftldshed^ Galskab og Uiaal;

Saa jeg" det bortslyærer,

Som jeg" det paasbar^

Hvis det gjiires Bcbov*),

Forst ved disse Besværgelsers Kraft giver Moen sijj tabt, ræbbcr Svenden

Bæg^eret, fuld af den g-amle Mjod og* lover Frcir sin Gjenbjærlig^lied.

T)en her ovenmeldte Charakter ^i/r« er, som bcbjendt, et vsimpelt

Runebog"stav; — lig^nende, men mere sammensatte og mag*isli udvildede

Runer ere depaafolfjcnde er*//, æffi^ opoli**) (hvis Benævnelserjeg* ovenfor

har oversat); paa et andet Sted i Bcsværg-elsen naivnes desuden tre

— . — . - . — -
^ ^ j

*) Orj]pnalen licilil lindes i den ældre Eddas store Udgave (Shirnis for) I, 83—86.

K
Den sidstnævnte CLaraktcr han udtiylihcs sanledos i cn Dindcrunc: /fV , da den

indchulder Etof^stavcrne 41^41^1 (opoli). I rn fuldstændigrre ojj tydclijjcrc Con-

ij/;uj*atioD al' denne Art hunde H aubrin^^cs to Gau^c* men derved vilde don kry^~

tu{;ra]ihiKkc Yirlfnin^ svæhkcs.



anilrc: Svimlen, VaLlen (eller Sliraalcn) og' L:rnI;or eller Ttiire, Fjætter

(topiy opi*)^ eller opi^ og Ijosull)^ som alle uden Tvivl, naar de vare dan-

nede af Trylleg^renencs Kviste eller indskaarne paa dem, med Ledsag-else

af hine Bcsværg-elser eller Bonner til Guder ojj Dæmoner, meentes at

frembringe de Virlminger hos den paagjældende Person, som udtrylites

ved selve Figurernes eller Charalilercrnes Benævnelser. Heraf Ican man

med Sikkerhed slutte, at de gamle Skandinaver hrugle mange kunstige

Hierog'lyplier, sammensatte af de simple Runer, som ligeledes havde

visse Betydulnger, ligesom andre saadanne, om hvilke vi med fuldkommen

Vished vide, at de hidrore fra Middelalderens, vistnok i det lonlige Heden-

skabs Skoler opdragne Troldkarle**), der atter, især i Island, bleve Lærere

for de nyere Tiders Hexemestere, som dreve deres Kunst i det iode, 16de,

ITde, vel endog tildeels i det 18de Aarhundrede.

Skirners Besværgelser ved Runernes Hjelp havde en ficndtlig

Hensigt, i Modstands Tilfælde af den Paagjældende, og kan for saavidt

siges at have megen Lighed med den i Runamo-Indskriflen, der ogsaa

paakalder Odin, Thor, Freir med andre Aser og Alfer. — Af denne

Art cre tildeels de Tryllekvad med dertil horende Runer, som ommeldes

i Odins Runesang, der og er bleven benyttet af Ynglinga-Sagas Forfatter,

80m tillige beretter, at Odin lærte sine Tilhængere eller Dyrkere hans

Trolddomskunster ved Runer***). I Runesangen prises Guden som Ru-

nernes ypperste StlQer; han (eller hans Præst) kunde den Kunst, at

*3 Waar Ordet filial licscs saalcdes, tillyendcgivcr det Aubonlicd cUor Gahcn (o. s. v.),

Uvorlor G. Mnf/næus jcvnftirle dot med de nyere islaiidslvc Troldmainds Cliaraiiterer

lialdcde f/fipi o^j (jittfftxi, som antyde li{;ikcnde Be^jrcbcr; disses holijeiultc FtHiiier

crc al' de wldj^aialc her mi omliandlede BJinderuners ArJ. Ordet tjia/axi er til-

decis af samme Ojirindelsc som ///jiAio/i, ellers endnu paa Island ea virJiclij; Syjjdom
at en styjy ojj næsten ulægcli{; nesUalVcnUcd, lijrneude den saahaldte enjjelske Syyc.

**) Enkelte Priivcr af saadanne Cliaralitcrer ville vi nedenunder meddele, ved at om-
handle de i Island Lrnjjte IJinderuner.

'*) lliiist besynderli{>t cr det at denne Tradition om Odins Opfindelse (eller IndforcUc
i Nordon) ai'Uuiternc endnu er saa rodliestct blandt Almuen ilsland, at den halder
dem ^*Odins SlaiU" (<Ah'iiS Iclr). ticc Antitjvar. Annal. IV, tm^tm,

16*
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standse Fjentlens iidsluidle Pile og: diive Modstandernes Klinfyer saaledcs,

at hverfcen Vaaben eller Krigslist slsulde liunnc lijelpc dem o. s. v. Med

Sejerrunernes Ommcldelse bejyynder ojjsaa Sig-urdrifas eller Brunhildes

Læredifft i Bunel^unsten fil den hong-elig^e Helt Sigfurd Fafnersbane

^Tydsliernes beriimte Siegfried)*):

' Drils jeg^ dig: bring^er

Herlig^e Kjæmpe!

Blandet med Kraft

Og^ sliinnende Hæder;

Fuld er den af Sang-e

0{f sig"nende Taler,

Gode Tryllelivad

Og^ glædende Runer.

Scjer-Rtincr sbal du Isunne

Ovis du vil Sejer have

Og paa Sværdets Fajste dem ridse:**)

*) At unge Fyrslcr oi'san plniedc at oplære« i den majjishe Runeijunst, medens don, i

l{cdenskabcls Klor, iUUc liiirtc til dc aCsliycde o;;; iurbudnc, ciTareB bedst al' det æld

{;aiulc liifjsmnal om Guden Uciradall, der vandrede omkrinj; paa Jorden under
Wavn af Wi^i

Kunde Runer:

Slfjæbncns Runer,

Tidens Runer;

£nd kunde ban
Alcnneslier frelse,

Vaaben dtive,

Jlavct stille.

Fugles Sprof; bau
Jærte,

rinmmcr at dæmpe,

Alsliens Sor^jcr

Efter Oldsiij'jncne acjjtcde denne Rij; Oana oj; blev ved iiendc Fader til Konf; Dan,
af hvem Danmark skal bave faaet sit Navn. See Edd. ant. III, 15-3^156, IGd o. f

**) Da "ridse" her iGt uudeu bur den samme Oetydniug som det ældre "risle" (der dog
brufjles om en dybere ludskjæring clier Jndbu{;niuj;), bar jef; foretrukket del endnu
bru(;clige Ord.

Der opvoxdc

Jarl i Huset

Did kom fra Lunden
Vandreren Hig^

Runer barn lærte.

Eget IVavn barn gav.

For Sun bam erkjendtc . .

.

Opvoxte Jarls

Sbnncr bjemme . .

.

Koner hiiu unge

1 Sdvn at dysse;

Otte Mænds Kraft

Og Klogt ban opnaaede.

lian med S\i<i Jarl

Runer dcelte.

Kunstgreb proved

Og kunde meer:
Da ban erholdt

Og opnaaede
^

Jlt/7 at beddc»

Runer kunne.



Nojfle paa Beltet,

Nog'lc paa Klingen

Og nævne to Gange Tyr —
Tyr var, ligesom Odin, Sejerens og Krigsbædercns Gud; on vis Rune

betegnedes ogsaa med hans Navn^ — en Benævnelse, som den endnu i

Dag alniiudcHg bærer.

Derefter opregner Vall:yrien adsIsilUge andre blandede Arter af

magiske Rnner med beskyttende eller beldbringende Kraft, f. Ex.

Drik-Rimer sisal du luinne

Vil du ei at fi*einnied Kvinde,

Hvem vel du trocr, dig sLal svige;

De ridses slial paa Hornet

Og paa Haanden udvendig,

fllen et Nnu&*y paa Neglen.

Sjcrge-Ritner*'*') sisal du Isunne,

Hvis du bjerge vil

Og Barn Ira Koner forliise;

Paa Haandens Flade de ridses,

Om Lede bor de spændes

Og* Disernes***) Bistand udbedes.

Hav-Runer sisal du luinne

Hvis du bjelpc vil

*) Den almindcli^rc Rcnæviiolsc for Runen Y (i«, k, V) eller

**) Kiler Rjcr{;runer, Klipprruncr (a: som oHorK pleiotlc at indridsrs jiaa Stene).

) Gudinders IIalv{>:udindrr8 overhoved. Ronncrne frcmliares i TryllcsanfjOi swa-

lodeslicdder det om cn saadan llaudlinj« i Oddrunes Craad, ct Diyt i den ældre Edda

:

—
• — WiJd hun (;il; at sidde

For MiicnB Kn;e;

Hiiit livad Oddrunc
For liorjjny lirnt'li'uldc

N Tryllcsan/je

—

Af det Foljjendc lia« man scc, at disse vare blevne stilede til Fri^ga» Frt'in i>jf

flere Guddoiuuic.

1



Paa Stavnen sl;al de risles

0{y paa Roerplanl^en^

Indbrændes paa Aarer —
El IJrændin{j:en vorder saa steil,

El [fives saa inorI;l)laa en Vove

At frelst du jo Ira Faren l;oramcr.

livist'linnei' sLal du kunne^

Hvis Læjjc du vil blive

Ojf dijf paa Saar forstaae;

De ristes skal paa Barken

O}}: Stammer i den Skovj

Hvis tirene mod Osten helde*).

Ocii folfjendc Stro[>lie IinncUcr om Alaalruncr (mtilrnnir. Tale- eller Sa(j-Runcr),

nyttiye til at rinde Sajjer l'or Itcttou med o s. v. Mulijj menes lier blot den simple

Tale. der ofj kun udfryh/ics ved de sædvanlijje SkriCtruner. Ocnuest anhef'jiies Uu-
runer (Jtuyrunir a: Tanlieruncr eller Grundideerne for alle Tin^; oy Ue{;rel»er):

Ilu-Runcr skal du kunne,

fjvj's du blive vil

Sindri{;est af* nlle Mænd:
Dem udtydede.

Dem 0|>lej;nede,

Dem udtænkte Ilropter (Odin) —
Iler folfjcr en mytliisk-mysti^k Keretninjj, Uvis 31enin|; synes at være den: at da

den nysnævnte (»ud (som Skaiier) luivdc omhraf;t den eliaotiskc IJrjjutle (Ymer) for

at dfiiine '\'crdcnslej;;cnu>t af hans itiop, udtainktc Imu Tankc<lluncrue af Jictten«

Itlod (ncmiif; Viindet, bvori den nye Himmel spciledc si{;) —
Paa I5jcrj;et linn stod

Med flammende Svscrd

0\r hj(Jmbedjekket Isse —
Da talte Mimers llovcd

Det i'ovHic Vjisdonisord

Ojf sande Sajjn fremforte —

Ved dem forkyndtes det, at llu-ltuncrnc skues pna det Skjold, som staner for den

#kinneude Guddom (,7: Solen), |>aa Dagens Vo^jnhestes Ore o^; Hov (Mory:en- og

Aftcurodu?), paa Tordeujjudens Karm (eller Ujærre), pau Sleipners Tomme, paa
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Den ældre Edda beretter endvidere, nt Odin valitc Diide op ved at see

mod Norden, idet han Ia{}dc Runestavene i en vis Orden ojj- sang* de

dertil lierende Trolddomsl;vad ;|at selve Aserne maatte ryste Tenene eller

Runestavene for at udforske Betydningen af de Varsler, som forkyndte

Raldurs ulyld;elijje Slyæbne; at Troldkvinderne af Ja»(teslæ{yten, som rede

paa Ulve jyjennem^ Luften i Nattemorket, brugte dcrlil .Tommer eller

Bidsler med Runeskrift o. s. v.

Det sces endvidere af de samme Oldtidskvad, at de mag-iske

Runer, deels som Stave eller Kviste, deels som indliugne eller indskaarne

Cfiarakterer^ maatte, for at erholde overnaturlig Kraft, indvies ved visse

hoifidellge OfTriuger, som udfordrede megen Kli3gt, naar de skulde udfores

med rigeligt Maadeliold^ saavelsom og* med adskillige os nu næsten ube-

kjendte Ceremonier. Dette erfares især af Runesangen, hvor Odins Pra»st

eller Taler (^nlr) udtrykker sig saaledes, efter at have beskrevet hvor-

ledes han "tog- Runer op", lærte ni herlig-e Sang*c af Odin selv og- nod

en Drik af Digtermjiiden:

Da begyndte jeg at blomstre

Og' blive vjis,

Voxe og' vel trives
5

Et Ord af andet

Avled mig Ord,

Et Værk mig af andet

Avlede Værk.

(Oi(jtcrfru(len) Bra/fcs Turi|;c, — samt li'^esaavcl jwa Landsens Sjvidsc. Hovdyrcnei

HIocr oj>; Stridshestens liryst, som:

Paa i'orliisondc llannd

Oj; dcii Læ{;cndcs Spor —
Paa Glas oj; paa Guld,

Paa Meiincslicrs Varsler — {vWnv Amnlvlcr, Skylsmidhr)^

I VHii oy; i Ol,

Paa en Vala's Stol,

Paa Nornons {Ve{;l

<>iy |»aa lTj;lens IVreb.

Den mærliclij;c Slutning; artUryuliildes Hunesani; Uonime \i i det l'6I|jcudc til at meddele-
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Runer sl;al du finde

Og: forklarede Stavcj

Ret store Stave,

Ret stærl;e Stave;

Dem danned den store Taler,

Dem gjorde hiiie Guder,

Dem risted Guders Udraaber.

Odin stlfted dem blandt Aser,

Dain blandt Alfer,

Dvalin blandt Dverg-e,

Asvid blandt Jætter —

Veed du hvordan de ristes skal,

Hvordan de raades sisal.

Hvordan de priives slcal? —
Veed du hvordan man bede skal,

Hvordan man olTre skal,

Hvordan man sende skal,

Hvordan man tære skal?

Bedre er ubcdet

End for meget offret,

Stedse Gave til Gjengjeld bor svare;

Bedre er ikke sendt

End for meget spildt —
Saa Odin selv risted

For Folk blcve til —
Der stod han op

Hvor han atter kom (tilbage)*).

*3 Om <Ic licr rorcKominciidc (luiiMc Udtryk m. m. kan jcfj henvise til selve On';;iiu]fii,

Sæiiuinds Eddas store Ud{;.ivc 1ste Deel S. 13.'{—135 Off min danske Oversaittelsc

3dic Deel S. IJrø— 140, 166. Det vilde være en Uiiist forljcustli{j Underso{;elsc, der

jiiuQ maattc udfordre ovcrordenlliij Indfii(;t 0(j Flid, at oplyse saa vidt uiuliift all«
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Uden lier at sii^e at forlslare dette for os mystislse Steds særslalte Udtrylt,

bemærker jeg: fcun, at det deraf i det Hele bliver indlysende nok at

Runernes Indridsning: og Læsning- eller Fortolkning-, saavel som den ved

beg-g-e Leilig^beder foretag^ne Priive, burde ledsag^es af Bonner eller

Offring-er til Guderne^ for at de skulde g^ive deres Vclsig-nelse dertil.

Derfor kaldtes Runerne ogsaa g'uddomnielijye*)^ f. Ex. i Havaraaal, hvor

Hcdenoldsskjalden ivrer mod sin Tids vankundig^e, men dojf opblæste Gjække:

Udannet Mand,

Hvis Rig-dom lian naaer

Eller Kvindes Yndest

Hans Stoltbed voxer,

Men hans Viisdom aldrijj,

Indbildsk og^ fra^k g^aaer han frem.

hedenske aauvcl ælrlrc som nyere Folks OiTerfikikKe Tcd at jevnforc dem mod hin-

anden 0|; de Kcgicr, som Ibreskrives i den mosaiske Lov o. s. v. I den Henseende

synes de os hckjendtc ieldsle Behoere af det sydlige of^ nordlige Europa at have

stemt særdeles vel ovcrcens. H. O, MiilUrs yppcrlijre Undersogelsc om den sær-

egne Blanding af Theokratie og Arisltd^ratic hlandt liltruskcrnc o. il. synes at kaste

ct uventet Lys over lignende Indretninger i det gamle Wordcn i dets mythisk-histo-

riskc Tid; deres pnestclige Hersker eller Triumphator viste sig paa Festdagene i

Jupiters Dragt og med hans Attrihutcr, og blev undertiden, efter Dodcn, virkelig

forgudet og dyrket. Desværre er dette mærkelige Folks hele skrevne Literatur og

med den dets vidtloftigc Bitualhoger forlajngst tahtc, ligesom vore nordiske For-

fædres ældste Forskrifter at samme Slags, paa faa Brudstykker nær. Umbrernc
vare ct med Tuskerne heslægtet Folk. Om deres Gudsdyrkelse og Oflerskikkc

give de Aar 1444 gjenopdagede iguvinske eller euguhinskc I?ohhertavler, hedst for-

klarede af Grofcfend^ herlige Oplysninger. Indskrifterne crc tildccls alFattcdc i

ældgamle Versearter, lignende vore oldnordiske, endog tildcels i Alliteration og Biim
og selve Indholdet riihcr en dertil svarende Overecnstcmmclse af Oifcrskikkenc og

Rcgleruc derfor, saalcdes som disse antydes herovenfor og i flere af voi-c Oldskrifter,

Den guddommelige Tages forcsang Etruskerne, ligesom Odin iVordhoerne, de
mystisk-rcligicusc Læredigte o.s.v.

*) Til Runernes formeentlig guddommelige Oprindelse peger og den hos Saxo i

6le Bog forekommende Mythe om 3 flyvende Svaner, der sang om en hortranct
Prinds for at redde ham fra hans Tvangslierre, og et strax derefter fra Himmelen
nedfaldet Belte, hetC{;nct med Bogstaver, som iudclioldt Sangens Forklaring. Svaner
opfodtcs, efter Fddacrnc, paa Urdas himmelske So, ved den Sal eller Hall, hvor
Menneskenes Skjæhnc bestemtes af de tre store Norner. Det er ellers bekjendt, al

(syngende Svaner virkelig gives i adskillige Lande af nordlig Beliggenhed.

19
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Det proves da

Naar du spiir ham om
De {fuddommelig'e Runer,

Hvilke hiiie Guder danncd

Og- den store Taler*) smylsked (malte) —
Da gjiir lian bedst i at tie.

Ved den store Taler menes vist lier og* paa flere Steder Gudernes Præst

som især maatte være en Mester i Skrivekonsten, Mærkeliget er det at

en saakaldet pulr eller Taler, eller og:saa Siinner af en saadan Mand,

have indhugget Runeindskrifter (efter disses udtrykkelige Vidnesbyrd)

paa adskillige af de Runestene, som endnu haves.

Af Guderne var det dog-, som sagt, især Odin, som stiftede og-

lærte Runerne**). Sigurdrifa lader ham udgrunde og danne dem ved

vor Verdens fiirste Skabelse eller Omdannelse af den ehaotiske Urjælte

Ymers livliise Krop (sec ovenfor S. 142); det var dog især Hu-Runerne

eller Tankerunerne, hentede fra alle Naturens Elementer, som ctslags

primitive Ideer og Forbilleder for de Hieroglypher og Skrifttegn, der

sildigere uddannedes og ligeledes fik Navn af Runer, bevarede, formede

og udspredte ved den af Odin skjænkede Digterdriks Begcistring, som

Brynhilde synger:

*) 1 Originalen fimhnl-fndv jfr. OYCnfor S. 143 oin de almindelige Talere, som

hvis ovcrste Iliivding eller Lærer — (ja maasl^e som Odin selv) — den licrommcldtc

er bleven betragtet.

*) Selv anvendte ban dem paa forslyellige Maader fjfr. ovenfor S. 139) ogsaa for at

vpvælske Dodc. Eddadigtet om Vejtam {Vegtmns hnda) beskriver hans Kcise til

Underverdenen, Ibr der at erfare den dunkle, Haldur forcstaacndc Skjæbnc

:

Frem rccd Odin, Laa begravet.

Jorden rysted. For den kloge lian kvad

Og lian kom til Hcl'*s Diidiiingesangc,

Hoje Borg Saae mod Norden,

Og ban reed Danncd Trylleskrift,

Ostcu for Porten Til den Dode niidig

Hvor en Vala Ueistc sig og tallc.

Istedetfor Ordene "danned Trylleskrift'' bar Originalen '•^Itujdi d rutiar^^, som bog^

sfavclig niiiattc oversættes "paalagde liuncr", luuasJiCc egentligst; omsatte Runer

(som Hvistc) eller lagde dem tilrette.

I
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Alle bleve tie afltajj^ne

Som vare paaristedcj

Mæiiffcdc i helligf Mjod

Og" vidt oml;rin{f udsendte;

De lindes blandt Aser,

De findes blandt Alfer,

INog'le blandt de vise Vaner,

Nogle Jordens*) Mennesker eje.

Det cre Bog-Runer**)

Det erc Bjerg-Runer***)

Og alle Drifc-Runer

Og ædle Kraft-Runer

For hvem som dem liunne

Uforvildede og uspildte,

Have sig til Held —
Nyd dem, hvis du dem fatter,

Til Magterne forgaa.

Kraftruner have i Originalen deres Benævnelse af Ordet megin^

Kraft, fordi de meentes at lumne sætte Naturens overordentlige Kræfter

i Bevægelse til et vist tilsigtet Maal ****); deraf Gjerningsordet magna^ at

styrke, forsaavidt det i Særdeleshed betegnede en religieus eller overtroisk

*) Ell(?i' virlicligc (Mcnneslicr) "mCHiisAeV mcii«".

*) I Ori|;inalon hokvunar'^ dutte Utllrylis rette Bctyduing vil blive nærmere oplyst i

det Ftilijcnde.

***) Orifpnalcns bJarf/nuKtr: Hunor, som slaillc iiidliugfi;cs eller ridses |iauSteae, eller oqsau

iljer(jc-liuncr j see ovcnior S. 141,

***•) Om Ordene Metjin^ Mntjn scc GIoss. Edd. ant, II, 723. De synes at være beslægtede

med det Or. futyae-i Lut. maffuus. Sansl^r. tnaha (stor, mæjjtifj), Pers. »iiiVi, iiuVftii,

vel 0|; med det Oldjicrsishc mngh (J^Iafjtis) o. s. v. I>et Islandske JRrtiiirioitV, rnmftr riuiif

betyder 0|;saa: stærlic Uuucr, 0(; Molbech har (i sit IVordisI;e Tidssi^rilt III, 207)

ftet i at (;ivc den samme ForJilariiij*- over Kjæmpeviserncs r€immc Runer. De nyere
Islændere have især betegnet Trolddomscharalsterer med den furstmcldte Benævnelse.

] Kjæmpoviserne vare det Ellepiger, som vilde "lijende" (Irere ira sig) de ramme
Rtnicr, ligesom Dvergencs Dottrc gave sig af med fortrylJeudc Runeslag; l»egge

Dele liiirtc da til de Trolddonisruner, hvilke vore hedcnslic Forfædre tillagde

Svartalfer og andre onde Væsener. Jir. Worm Litcralura runica S, 34—36.

19*
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Ceremonie, hvorved en Gjenstand erholdt saadanne overnahirlig-e Kræfter,

som ved en Art af hellig* Indvielse ved Runer og" Tryllesange. Denne

Gave ventedes især af Odin, Aanderis holeste Guddom, Digte- og Skrive-

kunstens forste Lærer. De Kristne afskyede ojy forfulgte især dette

Slag^s Runer.

Det var saalefles ikke at undres over, at Tilnavnet Runhofdiy

Runernes Stifter eller Ophav,*) især gaves Odin af de hedenske Skjalde.

Af det Ovenanforte skjiinnes det let hvorfor Odin især, i Runamo-

Indskriften, anraabes om at vie dens Runer ^ især de, der indeholdt hoi-

tidelige Bonner til ham om Sejer for den Fyrste, som havde ladet Ind-

skriften indhugge, men Fald og Odelæggelse for hans Fjender. Ved

den udbedte Vielse eller Bekræftelse skulde Runerne meddeles virksom

Kraft til Opfyldelsen af de i dem udtrykte Onsker, ved deres Bonhorelse

af Guderne. Sangf eller IVynnen hiirte vel stedse til saadanne Runeskrifters

Affattelse eller Indridsning; derfor er her det meste af denne Indskrift i

Vers og* udgjor en egen lille Sang- forsaavidt som vi endnu kunne læ'se

den. De af sædvanlige Runer sammensatte Configuralioner udgjore her

muelig: tildeels visse magiske Charaktercr, der forhen havde særegne Be-

nævnelser, hvilke vi nu ikke mere kjende. De skulde i det Hele udgjore

kraftige Sejerruner^ men Virkningen svarede her dog: ikke til Hensigten.

JXaar vi betragte Runamos Runecharakterer kunne de» saciledes

) Ravnen var, som belijcndt, Odins Yndlingsfu^;!, endnu nnscct af den nordiske, iiær

Islandske Almues f"'' ovciordentlij; klo^j. Det er da nkaashoc iiilic uden Betydning

og muclij; hentet Ira en æld{>;ammel Kilde, sum saaledes meldes i en at* Kjicuipe-

viscrne (om Turucrin{;en i HraUinjisLor^;, 1, C):

Der LIev ficet det sextende Sl^juld

En itnvn med Vinjjen hin brunej

Den ftircr ri{;en naadenjjaard

Som ret iiunde di|[te og rutte.

I Nordens hedenske Tid hiirte Runekyndighcdea til de fyrstelige (og hellige, prre-

stclige) Egenskaber 3 (sec ovenfor S. 140). Volsunga-Saga beretter (i 13de Kap.) at

den kyndige Regin Jærte Sigurd Fafnersbane, i hans Ungdom, Runer, hvilke andre

Kongcsiinuer da pleifde at lære.
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som de nu vise sig-, inddeles i to forslyelli{fe Hoved-Arter^ som dojy hvile

paa den samme Grundvold:

i.) Det g-amle Nordens simple eller almindelige Runer i Skikkelse af

de ældste Green- eller Kvist-Runer , især anvendte til Indsl;riftens

to fiirste prosaiske Sætninjyer, bcstaaende af 6 Ord.

5J) De saalsaldte BindC'Runer^ eller CLaralsterer og* hele Contigurationer,

hunslig" sammensatte af de belyendte simple Runcr^ og-saalcdes tildeels

indbefattende hele Ord eller IXavne, især anvendte til magisk-

relig:ieuse Besværgelser eller Bonner, affattede i Vers.

Enhver af disse to Hovedarter Isomme vi nu til at betrag-te:

Kvist- eller Green-Bunerne antag-er jeg[ at hore til en af de ældste

i det hedenske Norden brugte Skriftarterj samt at de nedstamme fra

den ovenfor beskrevne Bhabdomantie, som i Oldtiden brugtes af næsten

alle, saavel Asiens som Europas Folk. Her maae vi vel lægge Mærke til

at denne overtroiske Lodkastning blandt vore Forfædre ikke alene bevidnes

af Eddakvadene, men ogsaa udtrykkelig ved mange Leiligheder af den

historiske Tids Sagaer- De hedenske Nordboer kaldte den Handling,

hvorved Grene afhuggedes eller sonderskares til saadant Brug, at fella

spån eller hlolspdn o: at fælde, hugge eller kaste en Olferspaan eller

Kvist* Grimm har oplyst at de oldtydskc Digteres Span^ Lindespan o.s^v.

svarer hertil paa det allerfuldstændigste, ligesom han og udforlig har

bevist hin overtroiske Ccremonies hyppige, i mange Tilfælde af Lovene

befalede Brug blandt de germaniske Folk i Middelalderen, tildeels endog

efter den kristelige Troes Indforelse, da Kvistene eller Lodderne mærkedes

med Kors o. s. v. *) Det oldnordiske (og endnu islandske) Gjerningsord

rista betyder baade at riste, klove og at indskjære, ridse-, det kan saa-

) See ovenfor S. 133 o. f. den ældre Edda III, 70—96, Grimm ulicr dcutsclic Uuncn
S. 29G—320, hvor det oi; Lcmaerkcs, at Uitler har antaget, at Rhahdomanticn, forend
Herodot slirev, havde udbredt sifj; uorden om til Asia miiior, til Ponttts samt de
sltythiskc Ofr thrakislsc Folk il. Jfr. Petersen Oanmarks Historie i Hedenold
Ul, 21)0-292.
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ledes være blevet anvendt saavel paa Grenenes Afslyærelse eller Tllsfejæ-

relse til saadanne Runestave (de med Runer beteg-nede Kjeppe 0{j Kviste)

som sildigfere paa de greenlignende Charafcterers Indslyærelse i Steen^

Træ, Glas eller Metaller, ligesom Ordene riiay (Ang-els. riian^ vritan^

Slng'I. write^ saavel som og- vort ridse
^

Tydsli riizen^ at teg-ne, o. s. v.)

uden Tvivl erc beslægtede dermed. Disse sidstommeldte Slirifttegn fit

med Tiden den almindelig-e Renævnelse af Riina-stafir (Alemannisl;

runsiaha^ angelsaxisk rimsiaf^ runslæf o. s. v.) a: runislic (mysterieuse

eller mag-islje) Charalsterer, som dog!-, i Folg-e af deres SLildielse, eg-entligr

l;aldtes Stave, med Hensyn til de Grene og- Kviste, der fiirst brug^tes ved

Divinationer og: overtroisk eller lovbefalet Lodltastning-, men siden efter-

. lig-nedes ved hine indridsede eller tegnede Fig-urer.

Der gnaves allerede blandt vore Forfædre i Hedenold en Runeart,

belsjendt under det for hin fjærne Tid besynderlig^e Navn af liokrunar

eller Bog^runer. Om Oprindelsen til denne Benævnelse ere Mcning-erne

deelte, med Hensyn til de forslsjellig^e Betydning-er, som Ordet bok havde

her i IVorden i de ældste os bely endte Tider: 1) det dansl^e Bog* (et Biig'etræ),

Svcnsl; boky Anjjclsaxish fcoc, Nedersaxish hooke^ gammel Hojtydsh buoh^

(buoc)^ nyere Tydsh Buche^ Engelsk ftecc/*. Hollandsk iocfe, beukey ogsaa

i de Slaviske Sprog buk o. s. v. 2) (Dog blot i den ældre Eddas mythisk-

hisforiske Digte): et Teppe, rimcligviis især et saadant, som var prydet

med udsyede Figurer eller Charaktcrer *), Fra et af de hermeldte, vel

enslydende, men dog som det synes i Betydningen forskjellige Ord (især

*) iSce herom Gloss. Edd. ant. li, 589; deraf dominer 0|j; Gjern i iifjsortiet ho/en, der forst

iiar l>cte{;nct at brodere, paasye, muclig ogsaa iiidskjære Fijjurer eller SliriCltegu,

men sildi|;erc at skrive eller iiidforc no|;et i en Bojj eller et Dociiment, li{>csaavel

som An^clsaxcrncs hocaii, hvoraf hociiug^ Skrift eller Indskrift, saint hoccic en

Skriftherd (hus Cædmoii en babylonisk A]a{;cr) svarende til det Mocsujroth. hokarcis.

I Forhindolse med (Jdtrykket hoka i forstmeldtc Uctydnin^r forekommer i dot andet

Eddadiøt om Oudriinc end et mjerlivairdi|ft, ncmli{f shriplir eller skrifiir, Flcer-

tallct af skrift (vort Skrift) der vel undertiden af Middelalderens Forfattere hrujjes

for Teifning, illaleric eller anden lijjnendc Afbildninjj, men som doj; her muelij;

hoi tilJæ^^^cs den cJicrs sædvauJi^ste Jictydniug. Stedet crsaa vi{;ti{;:t o/piiterefsant
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det forste) Lar man \illet udlede: 3) den nu almindelig: bely endte Bemær-

Iselsc for det Islandske bok^ vort Bog^ Svensli fcoA, Ang-cls. boc, {fl.HojtydsIc

buohy (biioc) nyere Tydsk Buch^ Moeso{yofliisl; boka^ Engelsk book,

Hollandsk boek o. s. v., fordi det er vist at Runerne i Hedendommen

indskares i Træ, hvoraf Nordens forste Biiger dannedes (see ovenfor

S, 53—54'5 133) eller indsyedes paa Strimler, Belter, Teppcr o. s. v-

(see S. 135). Hvordan det end forholder sijj med Ordenes heromhand-

lede etymolog:iske Slægtskab er det vist, at Biig^er (især paa Perg-ament)

at Ti her meddele det baade i Original og Oversættelse. Heltinden Gudrun, Ginl;r»

Datter, Sigurd Fafncrsbancs Eulic, cr her den talende:

Sat ek med {)6ro Syv halve Aar

Sio niisscri Sad jeg lios Thora,

Dætur llaUonar UaI;ons Datter,

I OanmurkO} 1 Daikueiuark)

llon mér at gamni Hun mig til Gammen
Gull hoknlHy Guld iiiditycdc (?);

Sali su^ru^na Sydlandes Haller,

Ok svuni dnnska. Danske Svaner.

liavf(^o vi3 a xliviptom 1 Skrift (?) vi omhandlcd

^at cr skatar leku Ædlingcrs Lege,

Ok a hannyrOoiu Kunstig af'hilded

Uilniis |)cgna, Kongens Miend,

Randir raudar. Hojrudc Skjolde

l{rkka lluna, Uunniskc Hjtenij)er,

iljordrott, lijuhndrutt Fyrstens Helte

Hilmis fylgjo. Med Hjelme og Sværds

Sk)|> Sigmundar Sigmunds Skibe

Skri5o fra landi. Skrcdc IVa Land
Gylltar grinior. Med gyldne og

Grafiiir stafnar^ Udhuggede Stavne

5

ByrSo vift k boriSa Paa [torden vi syede

J)at er Jieir LiirduKt Hvorledes de strede

Sigarr ok Si(jgeirr, Sigar og Siggeirr,

Su5r u Flvi. Sonder paa i File.

Mid<lolaldrrens udsyede eller vajvede Teppor og Tapctsrrior vare ellers ofte forsynede

med Indskrifter i Uautcn, som kortelig beskrcve eller omhandlede de biUcdligc

Forestillinger.
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kom langt mere i Brug end forhen*) saavel blandt IVordboerne som

Tydsfccrne, efter Kristendommens Indfiirelse i disse Lande. Vi have ellers

et vigtigt Vidnesbyrd derfor at den svenske Konge Bjorn, henved Aar

830, skrev et Brev (efter den Tids europæiske Form) til Keiser Ludvig,

med de Bogstaver, som da brugtes af de Svenske, men vare efter

Missionærernes Mening fordrejede fra de bekjendtc lafinske eller

græske Skrifttegn**). Da dette Slags Charakterer, især de latinske, eller

de fra dem nedstammende nyere gotJiiske, frankiske^ angelsaxisfce o. s. v.

sildigere virkelig Lom i Brug her i Norden, kaldtes en saadan, i Enkelt-

) Angelsaxen Alfred ojj lians Hustru Verbur(j hjobte (uden Tvivl i vort IVordcn) et

pra^ftfuldt latinsk Haandsltrift af det Nye Tcstament paa eller ved ct bedensk Guds-
dyrkclsessted (nt hwdnum hcrrfe) for rede Penjre, efter bans e{jct Vidnesbyrd som
endnu Jæscs i den saakaldtc Codex aurcus i det Konjjl. BibliotUck i Stockholm. Sce
Rasks Angels. Sjiroglærc S. 166—167, Thorpe's Engelske Overs. S. 207—208). At de
hedenske Angelsaxer ellers bavde og brugte Oiigcr synes at indlysc af cn Beretningi

ff^ats Mditamcntn Opcrum illaU/iwi Pavisicnsis {Pnrisiis 1644 fol. p. 25, 26) fra

Aarct 980, om ct Fund, som da blev gjort i Ruinerne af Staden Vcilamacestre,

forben Verulamium, livilken de sidst bavde beboet. Rlandt Levningerne af gamle
Palladser eller Templer fandt man der, i en lille muret llvailving eller Skab,

adskillige Roger og Ruller med uforstaaclig Skrift, om hvilken man kun vidste at

den var bleven brugt i den Tid, da Staden var beboet. Man siigte forgjæves at

udforske deres Indhold. Endelig fandtes en gammel Præst ved IVavn Unvona, som

kunde læse denne Skrift. 1 en af Bogcrne, med skjiint og stærkt Rind, tildcels

prydet med forgyldte Rogstavcr, fandt ban den hellige Albans Levnetsbeskrivelse.

Den Abbed, som forestod Udgravningen af Ruinerne, foretaget i Anledning af

S. Albani Klosters Opbyggelse, lod den skjonne Bog forvare, men da de andre

Roger og Skrifter kun indeholdt de gamle hedenske Indvaancres Itonner eller

Sange (invocaliones) til deres Afguder, blandt andre den floden (elle vor Odin),

efter hvem Ugens fjerde Dag er bleven opkaldt paa Engelsk (samt Oldnordisk, Dansk,

Svensk o. s. v.) med mere horende til deres afgudiske ritus, lod Abbeden alle disse

Roger odclæggc cUeb opbr<cnde, tilligemed endeel ved samme Lcilighcd fundne

Idoler, Mynter, Urner med Recn eller Aske o, s. v. Herom liar jeg handlet udfiir-

lificre i Lex. myth. vet. bor. p. 326—328.

*) Ansgars Levnetsbeskrivelse ved Rimbert i Ilte Kap, •'Pcracfo itaqiie ajnid eos,

(Suiones) (dtcro dimidio anno, prccfati scfvi Dci^ cnm cevto suæ Icgntionis expcrimento

ct CKiii lillcris rctfta mann more ipsorum dcformalis, ad sercnissinitim rcversi sunt

Auguslum,'''' Jfr, Lanfjehcck Script, rer. Dan. med. ævi. I, 448. Det er ellers

tydeligt nok af vore ældste Mindesmærker, at de hedenske Skandinaver tit tegnede

eller malede Runckarakterer, (hvorom de brugte Udtrykket fd eller fdgn o. Il.)j

At dc gamle Tydskc havde samme Skik vJscr Vcnantius's bekjendte pingatur runa m. m.
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tallet Bo'Åsirt/)', Fleciiallet Bohsiaflr (vort nyere Bogsltiv, Bog-sfjiver o. s.v.)

i Ovcrcensstemmelse med tilsvarende Ord i de fleste ovrig:e beslæg^tede

Spro{>-arter. En Ch.'trafeter af Rune-Alphahetet vedblev derimod at kaldes

Runastafr, Vore Bogstavers almindelijfe Benævnelse har saaledes beholdt

en jjammel Arvedcel af Runernes dendritishc Oprindelse; i denne Hen-

seende er det muelig- mæiheligt, at de brittish-irske Cellers Bogstaver

overhoved Lildes Træer og tildcels endnu bivre Navn af forslyellige Slags

Træer og Planter, samt menes oprindelig at have været etslags Efter-

ligninger af Træer eller Grene. Grimm har ogsaa bemærket efter sag-

kyndige Forfattere: at Druider og Barder have brugt Grene og Kviste,

der bare hine Bogstavers oprindelige Skikkelse til deres religieuse Lod-

kastning, og: Traditionerne ville ligeledesat deres Alphabet tilsammentaget

er bleven kaldet Troens Træ eller Tyderens Stav. Benævnelsen Troens

Træ skal ellers fordum i Wales være bleven tillagt Misteleny Druidernes

helligste Plante*); af dens Kviste skal man have dannet de enkelte

Figurer i Bardernes hele Bogstavrække, der og kom til at faae det

samme Navn. Den bestod saaledes af virkelige Iivhtruncr (efter vore

Forfædres Sprogbrug) og Druiderne siges at have brugt den ved den

overtroiske Lodkastning, hvorved Oraklets formeentlige Svar paa visse

Sporgsmaal eller Biinner tilvejebragtes. De Vælske Barder indskare

ellers en enkelt Strophe (mest bestaaende af 3 eller 4 smaa Vers) paa en

enkelt tre- eller firekantet Slav eller Bret. Heraf kunne vi uddrage en

ellers vanskelig* Forklaring over Grundbetydningen af det Oldnordiske

Ord stef (endnu i Norge Slef^ Stæv) som oprindelig: synes at have

*) I Sverrig^ (_oq især i Vcst-Giitland) har Almuen (eller Ijinncs 0|>;]lircs Beretnin(;er)

stor Overtro om Mistelcn 0|f ophænjjcr den i Byfjningorne, i den Tro, at Ildebrand
han afværjjoR derved, samt jjiver den det lioist niærlielifjc JVavn Vespclt^ hvis forste

Stavelse fordum bete(;nede Ildens ældste Guddom og Ilden selv, dens llclH{;dom:

Arnen eUcr Alteret o. s. v. Sce herom min At'liandlini]^ om Nordboernes ældste

Gudsdyriiclsesstedcr i Annaler for JVordisk 01dliyndi{;hcd 1839. Jfr. Lex, mijih,

vcf. Bor, S. 239—241.

20
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maalfet belegne en tort eller lille Sfavj slyondt defc nu Lun almindelige

er belyendt som betejynende et enlselt lille Vers eller Stroplie^ der (ordum

mest antydede en ny Afdelin{j af et lang-t Digt. I Island bruges Ordet

endnu om ethvert kort eller enkelt Vers. Den slorre (runde eller (irLan-

tede) Siav eller Stol«, livorpaa man i Oldtiden indshar bele Digte, Breve

o. s. V. Isaldes i Sagaerne som oftest kéfli (nu i Island mest betegnend«

en RuIIeslok eller Mangeltræ, der dog tit forsynes med indsfcaarnc Ind-

sfcrif[er). Dette Ord er det samme som vort Almuesprogs ISjcvle *) det

norshc Kfwte (hvoraf Ihul-Kavlé)^ svcnnhc Itafle^ Plaltysl; /vfve/, Engelsk-

Skotsk knfle^ havel, keviL I det sidstmeldte Sfirog har Ordet ikke aliene

betegnet en Slav eller Stok, men ogsaa saadanne mindre, der i gamle

Dage brugtes som Lodder til Lodkastning (endog for at erholde Orakel-

svar), hvorafden skotsk-norlhumbriske Talemaade to cmt kavels o. s. v, samt

Gjerningsordet kavell^ at dele ved Lodder**), Grimrn har bemærket den

samme Egenhed ved Brngen af de hollandsk-tydske Kavcl og kavcln (at

kaste Lod; iiber deutsche Runen. S. 507; jfr. ovenfor S. J53 o. fl.).

En Samling af de her ommeldte, med Runer betegnede Stave, Stokke

eller Kjevler har man vdl i det gamle Norden kaldt hålkr^ enten saa

Stavenes Indhold henhorte til de stiirre Kvad eller til Landets (Rigets eller

Provindsens) gjeldende Love. Ordet hålkr***) betegner oprindelig en

*) JJV. Molhchs danske Dialckt-Lcxikon S. 260: (fijcf/c) samt Vid. Selsk. d. Ordbofr

under i\ævle, Havle, I Vest-Gotland betyder Art/(c, men i Uplaud kefling en Grceii

efter Ifircs svenske Ui'alckt-Lexikon.

**) CavillCs har 0{>;8aa betydet Orakelsvar 4 sec Jamicson Scottish Dictionary under

Ordet Cavel (o. 8. v.)«

**) M;iaskee hcs\æ^^tct med Isl. hjalM cn Bjclko; Tyåsk, En(;e)sk, lIoIJ. halh\ halck,

See Ilires Glussarium Sviogothicum Ofj D. Vid. Selsk. Ordb. samt Molbech I. c. under

Ordet lifdk; IJana(>;ers norske Ordbog under Bnlk, itolk (der og betyder en Slægt

eller t'olkestumnic o. s. v.) — En Hog i de gamle norske, svenske og islandske Love

kaldtes fordum bdlkr^ endnu i Svcrng halk. Sjiiborg antager at de svenske Love

for GOO Aar siden blevc indskaarne i Træ, og det er vist at hedenske Lovgiveres An-
ordninger ommeldes i dem, som Yiglicr spa's i dc Uplandskc, Luinbers i cic Vest-

gotiske. De fiirstnævnte kaldtes Vighers flokkar; flokkr hrugtes ellers i IVorge og

Island om Afdelinger af stiirre Digte, ligesom Flok {/loCf (lock) i Dansk, Angel-
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Afdeling: eller Samlings, især af SloWie^ lajyle ovenpaa hinanden (som

til Skillerum i en Byjyning-, Heg-n o. s. v.). — I det Irske kaldes et Træ

crnnn ojj derfra udledes cranchar^ en Gren, Kvist, Lod eller Tcgnstav,

svarende til det g-amle Vælske ovenfor omhandlede Coelbrcnn. Dette

bliver os saa meg-ct mere begribclig-t som et af de Celtiske Irlænderes

ældste Alphabeter, kaldes Oijham craohb eller Skriftstammen, (Bog*stav-

træet) fordi det forestiller et Træ eller rellere en hoj, rank Stamme,

havende mangle Grene uden Blade; næTmest lig-ner det en opreist Bjelhe

eller Stange med mangle deri til begg^c Sider indsatte mindre Tværtræer*)

I al Fald er delte Skriftsystems dendrltiske Oprindelse ret tydelig-, og:

det er derfor ikke at undres over, at alle det nyere irske Alphabels Bog:-

staver tilsammenlag ne kaldtes feadha (Træer) svarende til det YælsliG givydd

af selvsamme Betydning-, og^ i visse Maader tillige (efter det Ovcnanfiirle)

til de nordisk-lydske Stave. Lig'esom disse Characterers Former oprin-

delig: cfterlig-ncde Træernes Grene eller Kviste, vare de ogsaa især

bestemte til at indskjæres i selve Træet **)• Indhug-gelse af Skriftteg^n

i Steen er rlmelig-viis blandt os mejyet yng re end Indskjærelse eller 31alingf

paa Træ, og: det er vel mueligt at Runerne, uden at bevares paa denne

varige Maade, ere blevne brugte gjennem adskillige Aarhundreder, blot

ved at males eller tcg-nes, indsyes eller broderes, indridses svag*t paa

forskjclliijc Maader, samt indskjæres i Træ eller Bccn — alt saare for-

saxislf oj; Enj;e!sk betyder en Sam1inf]^i Klyiifjc o. s, v. At selv Athcuienseriies

saavclsom (Icrc {;nmlc Folks Love hleve iiidskaarne i Træ er vist nok. Sauledt'S

udleder man oysaa Latinernes ilodex, ca LovJ)0|f (eller anden Klor Hof;) af cattdcx,

(der opriudelij; anta|;cs lor det samme Ord) en Traibul eller stor Ujelke, o. s. Vi

Ellorfi niaac vi bemærke, at de mindre Afdelinj;er i nojjic af Sverrif}S J'rovindsors

(eller jjamle Fylkers) l^ove 0(;saa kaldtes flohficr (Jlohkav') lormodenlti;; Ibrdi de iorst

vare allattedc paa Vers, om liviJkcu ældj^amle Skik Alliterationcn i de ældste nordiske

o/J tydske Love endnu vidner.

) Sec Arhildnin{;en af Offhain cronhh^ Ledwieh Anlic|vitics of Ireland Tab. VIII;
jfr. ^ii chieologin {Londtncnsis) Vol. VJL S. 276 o. Ir.

**) Davics Cdlic Researches S. 259, 266, 270—81 o. il. St Denne Art af Ogham bar
Liljcejrén sammenlignet med Helsiuc-lluuerne; sec hans Runliira S. 38, Tab. 2.
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g:jæn{fclig"e Materialicrj som paa enkelte forunderlig* bevarede Mindes-

mærker nær forlænjjst ere forsvundne fra Jordens Overflade*).

Brodrene Grimm liave ellers g^odfgjorf, at Tydsherne i Middel-

alderen, læng-e efter Kristendommens og den latinske Skrifts Indforelse

dannede en mystisk Bog-stavskrift af Kviste. Saalæng-e finde vi altsaa at

denne Skik har holdt sig: vedlige. Efter fVilhclm Grhnms og min For-

mcmng^ have vi endnu et Minde om den fra ældg-amle Tider. Detbestaaer

i en temmelig stor Steen med Charakterer (foruden 4 andre Brudstykker)

opdag"ct Aar 1818 i en hedensk Gravhujj forhen omg"ivet af en Steen«

kreds (ligesom vore nordiske) ved Willingshausen i Hessen, i IVan'hcden

af Wuodenesbcrg (eller Odinsbjerg) midt i en Egeskov. Samtlige Stene

havde (ligesom Indslsriftstencne i den nyopdagede jydske Jættestue) siddet

fast i Gravens Steensætnings indvendige Sidemure (i Retningen fra Ost

til Vest) der bestode deels af saadanne store Stene, af Sandstensarten^

deels af mindre tæt sammenstuvede Fliser (ligesom i nordiske Gravhoje).

I Graven fandtes, omtrent i dens Midte, 3 Urner af rund Form, men

meget forskjellig* Storrelse, af raat Arbeidc og sortgraat Leer, satte oven

paa hinanden, saaledes at den storste stod nederst og* den mindste iiverst,

fyldte med Aske, brændte Knokler og indtræng-t Muld, til hvilken Stilling-

man og har fundet Sidestykker i Norden**). End dybere fandtes 5 Stene

(af Sandsteen), som forhen havde siddet fast i Murværket, forsynede med

besynderlige Tegn, der meget ligne nordiske Runer og disses Ligaturer

af den ældste Art. Den storste af dem er afbildet i Grimms Værk

) Verdens Historie liar alt for manjjc li{piendc Of; cncl mere slaaendc Kxcmplcr at

opviric. H vor er nu dens cnjjan^j ma!(fti|fste 0{j vifjtifjstc Folhs, som Assyricrs, l'lioe-

nicicres, Karthii{;incnscrs o. 11. r{jentli(; sisrevne Litrratur, nf hvilke vi in/jcn Spor
have lilbajfc! Ved det 18de Aarhundredes Bc[;yndclse sa{];de man del samme om
de {;amlc Meder, Perser, /Egypter, Hinduer o. fl., og forst i den nyeste Tid iiar

man frcmdra{];et Induskylhei'S, BaUtrers, Himyaritci-8 og fleres hidindtil aldeles

ubckjcndte Skrifttegn for Lyset. l>c mange nventede Runeminder, som nu cftcr-

haandcn komme for Dagen, synes og at love vore nordiske i*or(ædves PaJæograpIi/e

en lysere Fremtid.

•*) Forf. Uar hcmærket delte, efter Sjiihorg (Nomenklatur ftir Nor. FornL) S. 98.



Talj. IX. Ere disse Bo{fstaYte{fn indridsede af Menneslsehænder, maa

de formodentlige læscs^ ligesom Runamoindsbriften fra Htiire til Venstre

Og: ellers neden fra opad; man finder da f. Ex< Ordet ^.vÆ (4r*K) særdeles

tydelig* udtrykt. Ellers vise adsWllig^e af disse CharalUerer sig* at være

af den liesI^afTenlied, at de liave en vis Lig-hed med FrohæJg-e eller Frugft-

hylstre. Kviste og^ Blade, iidstroede paa eeng-ang: over et Klæde, efter

den af Tacilus beslsrevne Maade* Denne Mening* yttrede jeg- allerede

1819 ogf udlod mig: endvidere saaledes i samme Anledning^: "Vel lamde

*^man indvende, at Tacltus blot ang^iver dem at være brugte til Spaa-

"domme eller Orakelsvar, men vare slig^e massive Hieroglyphor anvendelig^e

^'dertil, saa Lunde de og', salte eller efterlig:nede i en iast Stilling, lig:e-

"ledes beteg^ne skete eller tilkommende Bcgivcnbeder eller og^ visse hellig-e"

(at sig-e relig'ieuse) "Besværg-elser eller Bonncr. Dissc^ indg^ravede i et

"Gravminde^ kunde da tænkes enten at tilkjcndeg^ive de der beg^ravne

^'Menneskers Levnetsliib eller Eg^enskaber eller og^saa Onsker for deres

^'Ro i Graven eller Salig-bed i det andet Liv. Vi maae dog^ ber lade

"alt beroe ved Gisning-er, da vi mangle ]\og*len til disse oldg^ermaniske

"Mysterier og- lade os nlVje med at have viist den Forbindelse, hvori

"adskillig-e ældgamle Folks Skrifttegn saltes af dem med virkelige Grene,

"Kviste eller Stave af forskjellige Aarsager.'' Ved forst at nedskrive

dette, tænkte jeg aldeles ikke paa Runamo og dels Charaklerer.

JVilhclm Grimm gjorde (let dog. Han vilde ikke indlade sig i nogen

udforlig Sammenligning af hine Klippers og Gravstenes Figurer, da han

vel indsaae at man ikke havde nogen paalidclige Afbildninger afRunamo-

Indskriften-, men fandt dog, saavidt man kunde slutte af de Tegninger

der havdes, en vis Lighed mellem begge Hovedarier. Efter at Grimtti

forgjæves havde sogt om lignende Minder i Norden (med Undtagelse af

Snoldelovstenen, forsaavidt at den fandtes i Jorden under en hecl, meget

feolossalsk Sleenmasso) tillægger han (L c, S. 280) fiilgende Anmærk-

ninger, som jeg anfiirer med hans egne Ord: "Ob die Runamo- oder

L



^'Haraltls-Klippe in Blelsin{y eine Ausnalime maclif, dies zu bcurtheilen

^^miisste man eine g'enauerc Abfjilthing- als jenc in fVorms Momim. Dan,

'^p. 222 vor sich ha])en, wornach es freylieh nur undeuJlieh jfewordene,

^^abcr den {femeinen Runen verwandtc Ziijje zu scyn scheinen. Dass

*^aber eine treucre Abzeicbnunjy nuthi{r ist, tann man ans Nijcrups

'^Mindesmiirker fra Oldtiden S. 90 schen, und fiir eine fj-ewisse Ver-

SvandtscbalTt mit Hcssiscben Zcicben spricbt die neuerdinjys entstandene

^'Vcrmuthung> es sey bios ein Lusus naturw^ wogegen iibrijjens Saxo's

^'Zcujjniss streitet."

PVilhelm Grimm antajjer med storsfe Sandsynlijjlied, at det ber-

ombandledc Gravminde overbovcd er opfort af de gamle Cliatter,

bvis Eftcrbommere Hasscrne eller Hesscrne endnu boe i disse Eg-ne. Vi

vide med Vished at Cliatterne benyttede sig af Skrifttegn i Tidsrummet

ved Cbristi Fiidsei; Tacilus beretter nemlig udtryld;elig i sine Annalers

2den Bog 88de Kapitel at deres da levende Fyrste Adgandestrus sfcrev

Breve til det romerske Senat. Muelig er Benævnelsen Chatter en af de

mange dialelitislse Afændring-er i hvilke Gothernes vidludstraLte store

Folkenavn har deelt sijj (som Golnnr, Gotar^ Gauiar^ Jotar^ Juiar o. s. v.

aliene i vort Norden, hvorfra An{yelsaxernes Genier o. s* v.) Cæsar synes

Isun at have kjendt Chatterne som en Afdeling: af Sveverne, foFmodcntlig

fordi de da vare disses Bundsforvandte. Taciius regner Skandinaverne

til Sveverne, og: Svaver (Svnfar^ SvavarJ nævnes i vore Oldskri/ter som

en nordisk Stamme, ligesom Tydsklands Oldg-randskere nu tildeels ben-

fore Sveverne til Gothernes Hovedstamme, Senere finde vi Chatterne

og: navnbg sidst i det 4de Aarbundrede (henved 392) forenede med

Frankerne, et andet stort Folkeforbund, og disse meentes, som bekjendt,

1 den tidlig^erc Middelalder, at være udsprungne fra de Danske. Vi kunde

saaledes ikke undre os over, hvis IndskrifLens Sprog ved Kyndiges Un-

dersogelse raaatte befindes at tilhore en g"crraanisk Dialekt, der ellers

mest ligner de nordisk-g-olhiske.



Den ovenanforte oltlnorclisl;c Benævnelse for Gren- eller Kvist-

Runerne (Umriinar) synes at være forlæng-st g-aaet af Brug- 1 Island, livor

man derimod har beholdt de (og^saa af Navnet) formodentlig* noget nyere

Kvist-rnnar^ men hun tildecis i deres oprindelige Shihkelse. Efter at de

hedenslte Runer i Middelalderen i Norge oj** Island vare homne under

Forfolg^else, reg-nede man især denne Runeart til de forbudne Trolddoms-

charahtei-er, "med hvilhe", Præsten Gudrmmd Erlendsdn til Stadastad

1627 paastod at "Djævelen opbygg-cde sit Rig-e"*), Dens Aftog^nelse

eller blotte Opbevarelse hunde da let hoste den islandsl^e Almuesmand

Livet 5 thi Baal og: Brand var i slig^e Tilfælde den formeenllige Rune-

honstners næsten uundg^aaelijje Lod 5 Grenrunernes berygtede Oprindelse

fra Hedenshabet tillag^des saaledes i Særdeleshed Morhets Fyrste og^ han«

ug^udelig-e Tilhæng-erc. Af Kvistrunerne har John Olafsen fra Grunnavig^

fundet fiilg-ende Priiver i en islandsk 3Iembran og* flere gamle Haandshrifter

Dog vare især disse Fig*urer bestemte til at anvendes for hryptog-raphishe

Shrivcmaader efter Regalerne for de saahaldte pridcilur^ hvilhe Grimm og:

har beviist at være blevne brugte 1 Schweifz og^ i Tydsfeland for henved

*) I et aldrig; i Tryhken udfpvct vidt]urti{];t Skrift paa Islaiidsl;, med don latinske

Titel: In verstititts scrpcnlis rccli et lortuofti, mest stilet mod dcH beUjendte Hexe-

TOCster o^r Skjald Jon Gtulmundscn, kaldet snart J}I(tCcr, snart ticn Lierde, som med
Skrifter, Vers o|f Ucxcruncr i uian{;c Aar virkede i Island til Overtroens Udbre-

delse, men 0|>saa, ved den siden indtrufne Hcaetion, mod sin VilHc, til dens fana-

tiske Forfol^jclse. Den Sidstnævnte blev adskillij;c Gan^ye landsforviist, men beskyttet

J Kjobenbavn, ved Ole fVomis Indflydelse, formedelst sin virkelij;e Hyndij;lied i alt

bvad der vedkom Runer 0(j forskjelli^jc {;amle Traditioner. VvscsicnGudmund Et lendscn
raadtc ivrig i sil ovennævnte Skrift til llcxcmesternos Udryddelse ved Baal og Brand
efter andre Folks Excmpcl. I den Anledning beretter lian Folgende: ''iriai) bJeve

'*i Kjobenbavn, for mine Gine, opbrændte 13 Troldkvinder, og blandt dem Jacob
"Borgermesters Hustru." Om O/c ^^orms Forbold til Jon Gudmtindscn jfr. den

Forsluævnics Levnet af f^Terlauff i Tidsskriftet for nordisk Oldkyndighcd I, 303^
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900 Aar sulen *)• Hine Kvistruners Liglied med Riinamo-Cliaraktererne

maae ellers snart falde enhver opmærksom Bctrajjter i Oinene. Jejy har

gjort mig" forjyjæves Umage for at opdag-e denne Membran i de her-

værende Haandsl^riftsamlin{fcr 5 derimod har jejf fundet tvende Pergaments-

blade 1 den Arnamagnæanske, under 687^ D i 4to (sfcjondt Bladene egentlig

vare i 8vo) hvorpaa forsly'ellige Ilcxecljarafcterer eller Binderuner ere

tegnede. Kvistrunerne nævnes der ihhe udtryldselig, men vel en anden

selv i Navnet nærbesla^gtet Art af Runer, der Isaldede pdlmrunary Pal-

meruner, af samme Betydning som Grenruner, da pdlmi i Nordens

Icatholske Middelalder brugtes om de gronne Grene, der her maatte fore-

stille den hellige Palme, eller saakaldte Palmegreen, (hvis ægte Original

Paven paa Palmesondag indviede i Rom) og som her uddeeltes til de

Troende, som etslags Talisman, der afvendte Torden og flere Ulyhker**).

Af disse Palmeruner meddeles Pruver, som have en de ovenanforte Kvist-

runer meget lignende Form, denne nemlig:

Der sees og Runebogstaver (især B, bjarkauy a : Birk, m.m.) hvorpaa lignende

*) tfhcr die Runen S. HO—'113 om Msruna^ Lagorttna, ffahalruna, Stofruna (m. 11.) Det

ældste Lxeiupcl paa de nordiske pridcilttr (Tredolinjfcr, citer Itvilhc de 16 for-

mccntlifr oprindcli{;c Runer deeltes i tre Klasser) findes formodentlif; i den Arnæ-
nia{;næansl;c Membran IVr. 187 i 4to. Jfr. Brtjnjulfscns Peric. runol. S. 10—H,
134

—

ISG, Liljegrens Runliira S. 49—55. Tre af de ovcnanftirlc tydslse Benævnelser ere

aabenharc tagne af oldnordiske Runestaves Benævnelser, men jc^; formoder, at

Membranens Forfatter har iirigtij; anta(>;ct Stofruna for Ualudmna ojy omvendt.

**) 1 de nordiske Lunde mantte man nalurlij^viis anvende et eller andet indenlandsk

Surrofjat for dc her mnn{;lendc æjjic Pnlni(?jjrcnc i deraf kaldes da Piilartcn snltx caprea

(Flora Dan. Tab. 245) |»aa Fjcriic Paalmi, i Danmark Palmcvidie. I Nor{;e kalder

Almuen endnu enhver blomstrende Green eller Kvist Palm, 0(j deraf kommer
Ordet palme, at bcjjyndc at blomstre. 1 det paa Træer saa faltijje Island maatte

man i don katholskc Tid bruge birkc{;rcne istedcnfor Palmer, af dem brændtes

der den hcllifrc Aske (cinis conscciatus); i En{;;clsk kalder man Piletræernes forste

Knopper palms, 0{y en (irccn eller Stav palmer, o. s. v. Jfr. Molbech 1. c, S. 402 {Palmer).

PalmcsondafjensFestlifjhcdcr ojy Ceremonier blcvc indstiftede i Rom Aar COO af Pave
Grcjjorius den store, som saa mesterlig; forstod at fortrænge den hedenske Ovcrtroe

Og de der af udsprungne Skikke ved nye kristelige ritus.
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Streg-cr ere anbrag-te*). I en anden Membran sammesteds (431, 12mo)

sees foruden de almindelig*e Runer (hvis Brug^ der foreskrives til adskil-

lige Trolddomskunster) forskjellige Figurer, for hvilke en ligesidet Kors-

form ligger til Grund j sammensatte paa en Maade, som viser etslags

Slægtskab med Kvistruner, som:

Paa den tredie Charakter ere Figurer, lignende Æbler, Bær eller smaa

runde Blade anbragte paa Grenenes eller Kvistenes yderste Ender**). Det

cr aabenbart, at Grundformen for saadannc Configurationer snarere ligner

Thors Hammer, hvilken den >fngre Edda beskriver som et Kastcvaaben

(lijfesom Vishnus og* flere indiske Guders Tschakra)^ der kunde ramme

*3 I den samme Membran afbildes 5 Charaktercr af de snakaldte {{[runlandskc Runer,

3 afTeJlruncr (TjaUirnnar') oq 3 af Slijoldruner (5A;/rt/r6iciiftr), paa bvilhe Kvistene

ere ucdtiæn{>;cnde.

*) Disse tre Fijpurcr Imnnc ojy si^cs at være sammensatte af e{»cntli{fc, men tit {>jcn-

taijnc lUiner, nemli{;: 1) | ^ (laist l>arj;fi'a) hcill d: Held, Lykke, 2) T A (hver to

Gan|;e), 3) Ruiicn Sol (Sol) 8 Cianjfc gjontajfot. Hver for sijr liuiidc da give An-

Icdnin(>f til forskjcUi{;c maj>;iskc Idceforbindelscr, hvilke vi do{j ikke Uvr kunne ind-

lade os paa at udvikle. Alle disse Cliaraktercr Icdsafjcs af overtroiske Forskrifter

om deres Anvendelse til visse Hensi^jters maf;iske Opnaaelse, især Guddommens
krnftijjc lU'skyttelse mod Fjender, Uansmænd (Tyve), ma!(jli(je Forfoljjere eller

Avindsmænd o. s. v. Li{;esom de ældre IJenævnelser Itmrttnnr kvistrunnr her

ere, med Hensyn til katholskc Weuinfjer, forandrede til pnlmrntiar, saa tilloies her

ogsaa visse latinsk-kristeli(;e med ilcre tildeels uforstaacli|;c Formularer, som dog

noksom vise, at Munkene eller andre Hlerker lier, paa <leres Viis, have sogt at

fortsætte Hedendommens Trolddomskunster; do{>- have de beholdt ældgamle, til

disse horende, nordiske Vers, som nærmere skulle omhandles i dot Fiilgende. I en
af de (ivrige IJesværgelsesformularer i I^lodersmaalct foreliomme disse Ord: pat æski

ek fyri slttfsins måiluffleik a: det bnsker jeg paa Grund af Slavens Mægtighed
(eller store Hraft). Heraf see vi, at man saa sildig har beholdt det gamle stafr

eller Slav for slige Gharakterer. Jfr. ovenfor S- 138 i den 2den Anm. Paa en
lignende Mande have vel de I og i« været sammensatte i som nævnes i den gamle

Hexefurmular: risti ck per isn tittit, naiiUtr iiiii (jog rister Dig ottefoldig ni.

foldii; ?iiid).

21
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fra alle Kanler, end det fcrisfelig-e Kors, og- den samme Oprindelse

maa uden Tvivl filskrives de sære Fi^furer af denne Art, som foreliommc

paa Gravslene med Runer, thi om end mangle af dem ere fra den kristne

Tid, saa ere de do{j for en stor Deel fra den a^ldste Periode, da hedensk

Overtro endnu var meget blandet med den kristelige, som den dog^ upaa-

tvivlelijy paa mange Steder her i IVorden meg^et læng:e vedblev at være, selv

i det 18de Aarhundrede (da Thor endnu dyrkedes bemmelijr i Danmark,

Norg-e, Island o. s. v.), ja endog*, efter agtværdig-e Præsters Forsikring", i

vort 19de, hvorpaa Prover leilig-hedsviis skulle meddeles i del Folg-ende*).

En Arl af Kvislrunernes mag-iske Brug, der temmelig' niiie synes

al svare til den oprindelige Maade, oplyses tilstrækkeligt af en Forskrift,

som Liljegren (L c. S. 12) har meddeelt fra en islandsk Membran i det

kongeligge svenske Antiqvitets-Archiv, skrevet henved 1400, den nemlig*: at

man, for at indjag-e sin Fjende Fryg^t, skulde risle tvende Runer (det

almindclig'e Hafjl i to Variationer H{) paa en Riskvist eller Birkekvist

(jfr. ovenfor S. 142) og- bære dem paa Brystet; fiirend Avindsmanden saae

den Fryg^tsomme skulde denne læse den bekjendte Ramse (tillag-t Danmarks

Konge Valdemar den anden), som minder om alle Runebog-stavers Lyd

ogr Former, tre Gang^e forfra og^ tre Gang-e bag-vendt. Herved kunne vi

ikke andet end erindres om Runamo-Indskriftens bag-vcndte Retning: og*

tillig-c den Omstændig-hed, at alle dens Qrd (lig-esom de i det nysnævnte

Abecedarium) kunne læses bag-fra uden at forandre Mening-en.

At de simple Runer, ved en ubetydelig* Forandring-, kunne,

med Hensyn til Formen overhoved, forvandles til en Art af Kvistruner,

viste jeg- ved Efterteg^ning^ i min haandskrevnc Afhandlings over Ind-

*) De Korsbillcdcr, flom findes paa acijyptislse, amrn'ltanskc ofr cliincsiskc Mindesmærker,
Jii;ne moget tydeligere de kri8teiif;e end de ilcstc. om iklse alle, paa de nordiske

lUinestene, der ikke bestemt ere fra den kristne Tid. Om de cbinesiskc især

(der paastaacs at være fra 1 til 2()t}0Aar fur Cbristus elicr og tildccls ældre) sce

Journal of the Royal Asiatic Soctety of Orcat Britain and Irtland Vol. I S. 65,

67, 75; Vol. II S. 276, 286 m. H. St.
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sliriftstenen fra WiHin{fhausen, hvorfor denne selv synes at indeholde

end tydelijjcre Beviser. Dette mærkværdige Monument -frembyder end-

videre de ældste nu bekjendte Exemplcr paa Itinderuncrne eller de af

simple Runer sammensatte Fijfurer^ som udffjore den anden Hovedart

af Runamo-Indsl;riFtcns Charaktcrcr.

Idet vi nu komme til at afhandle denne Gjenstand, maae vi forst

bemærke, at og^saa denne kunstig-ere Runeart kan dannes i Lig-hed med

de sammensalte Kvistruner, hvorpaa Excmpler allerede ere anforte, Saa-

ledes behandlede 0{ysaa fordum de britliske Barder (som ovenmeldt) deres

Skriftteg-n, hvilke de (efter forskjellige Inddelinger) kaldte Træer og

Grene. I denne Betydning; var det, at den vælske Digter Tnliessin roste

sigf af at han kjendte ethvert Træ og^ enhver Green eller Kvist i Erke-

Spaamandens (eller den ypperste Fortolkers) Hule*). Det horte til

Bardernes og; vel tillig-e, som man sig-er, til Druidernes Fau'dighcder,

anbefalede af deres mystiske Lærdom, at knytte Grene til mcgret indviklede

Knuder eller lig^nende Former, for at danne Teg^n og; Charakterer, som

vel vare forsfaaelig'e for dem, men ikke for den deri uoplærte Mængde.

Hertil benfores adskillige girecnligncndc Fvjyurcr, som man endnu seer

paa g-amle skotske Steenmomimenter **). Bardernes Alphabet skal op-

rindelig; have bestaaet af 16 Bogstaver, men blev med Tiden forujyet

med 24 andre, sammensatte af de simplere, og* "dgjor saaledes i Alt 40

) Davics CcUic Researches S. 264. Det er bchjciult, at Druiderne helst oplærXc tieres

Disciple i afsidcH lijjijciide Huler. Fcirsl nu (1889) luir jeg Jæst dette nucrkeligc

Værli ojj seer deraf, ikke iidcu rorundriujf, hvor overeensstcinmcntic denne For-

fatters Ideer om Oprindelsen til Brillernes ældste Skrift ere med mine ejjne om
Runerne i samme Henseende, — li|;cs()m den paafaldendc Lighed, der til linder

Sted mellem Bardernes ojj tldda-Skjaldcncs Tankejjanfj op mystiske Udtryk; Erkc-
' spanmaudcn (archimnffus) eller den ypperste Fortolker svarer saaledos f. Ex.

tydelifj nok til Edda8pro(;ct8 (imbitl-^ulr.— Talicssin skal have levet i det 5tc Aar-

hundredc og siges at have i sine yngre Aar opholdt sig ved en lochlinsk (dansk

eller norsk) Konges Hof.

**) Jfr. James Lognn Ohscrvations on somc mounmeutnl stones in thc norlh of Scotlnnd.

Archmdoq. firitmi. Vol. XXXU, S. 55 o. f. (især S. 58). Jfr. .Woiic Geseh.

des Hcidenthum im nnrdl. Europn H, 353 o. f.

21*



Bog-staver, som Aog atter, ved liine kunstige Sammenfoining'er, I;unne

omdannes til de nysommeldte Config-urationcr.

En lifjnende Fremg-ang-smaade anvendte de {famle Nordboer ved

deres Jtlmleruner*) (bamlmnir^ runnhond) og de af dem dannede stiirre

Compositioner. Disse ere i Runamo-Indskriften, som ellers, sammensatte

paa den lumstig"e og* især for uiivede Runelæsere vildledende Maade, som

korer til de fordum mest hemmeliglioldte Arter af Runeskriften, der ere

bekjendte under disse forskjellig:e Navne;

Bandrunar^ Baandruner, Blndcruncr.

J^efjur^ Vævninger, Forviklinger*

Limingnr^ sammenlimede Træk; vel ogsaa, skjondt tildeels med

modsat Betydning:

Slitrurj sonderslidte Skrifttegn, fordi Brudstykker af Bogstaver

tit anvendtes til deres Sammensætning, og endelig

Ilamrunar (see ovenfor S.li-?) eller

Galdrastafir^ Trolddomscharakterer, hvortil saadanne kunstige

Runer ^ saavel i de ældste som i de nyeste Tider, ere blevne anvendte

af Overtroiske**).

Hertil horte og formodentlig det saakaldte Slafkarlsletr (Stavkarls-

Skriff), en kryptographisk Skriftart, hvori den beromte Snorre Sturleson

af en Ven blev advaret om Anslag mod hans Liv (1241), men hvilken

han til sin Ulykke ikke kunde ret læse. Det horer vistnok til Binderu-

nernes Ufuldkommenheder, at de kunne læses paa forskjellige Maader,

saa flere Meninger end een kunne udledes af Trækkene. Det var, i de

da herskende borgerlige Uroligheder, vigligt for Afsenderen af et saadant

*) Dette Ord, oin end i nyere Tider lam sjcldcn Lrujjt, synes allerede at have været

j'jJcngsc paa den Tid, da Kjæmpcviscrnc hieve dij;tede, da Taiciuaaden "at hinde

lUiner" ifolge Vcdvl Simonsens Alening cr ]ij|;es.ia gamnic) {Molbech Nord. Tidssljr.

111,201). Ordet svarer ellers (li|;csum det oldnurdishc) til dc latinske ligaturle {0.8, r.).

) Jfr. især herom yÉrnfjiim Johnsens Undcrrctninf; til Ole f^orm i dennes Litera-

tma ritnicaS. 40 saml saiuine Vierlss S, 33-36, 42, 117 og 118 (iiverst), 119, 12(V-l'iI-
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Brev, naar det faldt i et Qendtlig^t Parties Hænder, at Lunne underlæg'{fc

Runerne en anden Menings end de virlseligf havde (f. Ex. for den advarede)

for ikke selv at udsætte sit Liv for Fare*).

Binderunerne kunne affattes saaledes, at et heeltlVavn eller Ord sees

at være sammentrængt i et eneste Bog-stav eller Cliarakter. Exempel herpaa,

efter den ældre Eddas Anviisning", er anfort ovenfor S. 138, Anm. 2. Dette

forudsætte eller forskjellijye Vers fra Middelalderen at være velbekjendt for

dem, som ret forstode sig- paa at skrive eller læse Runer; f.Ex. det latinske

Littera rxinica vox erii xmica^ si bene cailes

hvilken halve Strophe miilijf kun er et oversat Brudstykke af den æld-

gamle versificerede Runelære, svarende til det bekjendte Islandske:

Risia iilii

runasiaf

einn fyrir ord hvori —
I islandske Haandsl;rifter, som handle om sligt, finder man gjerne alle

eller enkelte Ord af denne halve Strophe excmpelviis skrevne^ hvert for

»ig-, som en eneste sammenhængende Charakter, f. Ex.

niSTA MA RtJNA STAF

o. s. V.; eller noget anderledes:

)

*) Islænderen Magnus OUifscn^ der fandt ]ij;ncndo Charalilcrcr paa Gravminder, ud-

trylslicr si(; saaicdes herom: Pnlo ctifim vctercs infos, ucscio qvo cousilio ant super-

stitioHc, data opera stufUtissc, nc facile Icffi possct qvod saxis sepulchralihus inci-

dcrant; J, c. S. 118. Den selvsamme ncm:crknin{; l;iinde ogsaa {»jælde om saadaiinc

magiske eller religicuse Skrifter, som den paa Riinanio.

**) Den forstc Uækkc af disse l^harakterer er taget af John Olafseus Rmioloffia , ind-

rettet paa den nf ham anhcfalcde, men sikkorlig nyere Maadc (hvorfra iSiekkons

anden Charakter dog jjjor en synderlig Undtagelse); den anden Hække lindes i <'t

mig tiJhorcndc llaandskri/'t fra Island af Shdc Thorlarius\s EfterJadenskaher, mcd-
dcclt, efter en ^fotice med græske Bogstaver, af yaXSga^avvi o: en llcxcmestcr,
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Paa en saadan Maade finde vi og* adslsiili'jyc ]\avne fsom Odins^ Freyrs^

Rings ^ Gårds og Haralds) skrevne som sande runiske Monogrammer,

at sig-e af den i Middelalderen bckjendte diplomatiske Art, forskjelligfC

fra (skjondt nojyet beslægtede med) de numismatiske paa gamle græske ojf

andre Mynter. I Island vide vi, at Troldkarlene, ved deres fra Heden-

dommen hemmelig bevarede Runekunster, pleiede at sammensætte 8

saadanne monog-rammatiske Navne for det g-amle Nordens Guddomme,

nemlij]^ Bnldur^ Tir^ Thor^ Odin (ogsaa som Fjiilnir')^ Loke^ Itænir og

Frigga^ uden Tvivl ogsaa flere, der nu ere blevne os nbekjendte*). De

anvendtes ved Udovelsen afforbudne Trolddomskunster især Besværgelser,

Diides formeentlige Opvækkelse som Gjengangerc, til de overtroiske

Amuletcr eller Talismaner o. s. v. Paa selvsamme Maade sammensatte

Hexemesterne i Island forskjellige magiske Charakterer, der kaldtes

"Thors Hoved" (som skal indbefatte alle de Runebogstaver, der udgjore

Ordene ^ors hafot eller hafut^ vistnok efter den ældste Skrivemaade);

"Thors Hammer'^; "Ginfaxe", den gabende Hest (ogsaa upaatvivlclig

af hedensk Oprindelse) o. s. v. Endskjondt Besiddelsen eller Opbevarelsen

af saadanne Charakterer i Island gjennem Aarhundrcder forfulgtes med

Baal og" Brand, finde vi endnu de Fig^urer^ hvori adskillige af dem ere

blevne frcmstilte **),

Af denne Art vare da uden Tvivl de i det hedenske Norden saakaldte

hemmelige eller liinlige Stave^ (Launstafir)^ der ikke forstodes saa almin-

delige (eller af de fleste) som de simple Runer, og: derfor gjerne anvendtes

og den Tiser sifj at være i den æjjle flcldrc Stil, som just skulde være I;rypto|;rn]>liisk,

da det var ham nok at de forstodes nf linm selv oj; de formeentlig aandeligc Væ-

sener, til hvilke hans Bunncr, Bcsvtur{;clser o. s. v. vare stilede.

*) Scc G. Vrt/njul/i Periculnm rnnicum S. 141; Liljcf/rén Runlara S. II,

) See herom Etfffcrt Olafacna oj; Bjarne Poi^chctift Reisc jijennem Island (1772), I,

467, 469, 476. Jfr. Brt/njnlfscn 1. e. S. 139 o. f. 1 lledendommen hare isrer de

iiiytliiske og Guderne holli{;edc licstc i\avnct faxi xacd en eller anden Tilsu'tninj;

som Sktnfaxi (Da{fCns Hest), Rimfnxi (Nattens Hest), Frcyfaxi ((>uden Treyrs

flest), o. s. v.

H
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til Hexerie. De ommeldcs allerede i Eddadig^tene, betejjnede som Fi-

{jurer, f. Ex. (foruden de ovénommeldte af Slsirners Reise o. fl.) i disse

Vers af det andet Kvad om Gudrune:
*

Mi}f brajfte Grimhilde

Et Bi«g"er at drikke

Koldt o{f bittert, at

Je{j Striden jjlemme skulde;

Den Drik var styrket

Med Jordens Kraft*),

Svalkold Sti

Og Soningsblod.

I det Horn vare

Alskens Stave,

Ristede, rodfarvede;

Dem raade jegf el kunde:

Hedclandets

Lang^e Slang-e,

Et uskaaret Ax,

Indgang^ens Diir**).

Manjje UlykUer

I Drikken vare,

Urt af alskens Træer,

Ajjern lilligre

•) 1 Originalen Urdar mngnt, Cj;cntligst Urens Kraft (for at bruge ct norsk Ord, som
betyder en stor naturlig Stcenhub eller Samling nf Stene og Sand) — dcr og Ican

oversættes j»aa flere Alaader, især dog som Urdas (den ypperste Nornes eller Slsjæbnc-

gudindes) Kraft.

*) Man har mecnt, at Slangen antyder Skikkelsen af I* (s), Diircn fl, f| («) og det
uskaarnc Ax V (/*); tilsammcntaguc udgjorc dc Ordet stif, sof o: sov, og skulde
da loraarsagc Siivn eller Forglemmelse }— naar de derimod Inises bagfra, lulkummcr
Ordet /m.v, vijlig, be/yærlig. Derved skulde da, efter Sagnet eller Digtet, den
paagjældcndc Prindscssc fiirst have glemt hendes fiirste Forlovelse og dernæst villig

givet efter for den nye Friers Onsker, (See VoJsunga-S.iga iibcrs. von F.v.d. Hagen
S.iefii Lf7/V</roi nunJiiraS. 10; den ældre Edda, dansk Overs. IV, 114, Anm. 35—38.)
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IVedboiet jcg grlemte,

Dji (lruld;et jeg* bavde

I Salen, alle

Fyrsten g-ivne Eder —
Trende Konger kom

For mine Knæ
Forend bun mig selv

Sogte faae i Tale.

Trjlledrikken opnaaede, efter Digtet, denne Hensigt, Prindsessen, som

drak den, g-lemle ikke alene sit g-ivne Troskabslufte, men aflagde snart

et andet ved en ny Forlovelse med den Beiler, i bvis Frier-Ærende de

Udsendte vare komne til bende.

I Nordens bistoriske, men dog endnu bedenske Tid finde vi det

bemærket, at den runekyndJ{fe Islænder Egil (benved 915) sogte at fore-

komme Virkningerne af en skadelige, alt for stærkt berusende eller bedii-

vende Drik^ ved at ridse Runer paa Drikkebornets udvendige Side og-

overstryge dem med sit Blod. Den samme Kjæmpe anvendte og* (om-

trent 944), i Vermeland, ridsede Runer som Modgift mod andre, der

meentes at bave voldt en ung Piges Sygdom; en lille Tavle af Træ eller

Been*), bvorpaa 10 liinlige Stave (Iminslafir^ kryptog-rapbiske Cbarakterer)

vare indskaarne af en ung Mand, bavde Hgget i nogen Tid imder bendes

Hoved; dem skar Egil bort og* opbrændte Brettet i liden, men udskar

andre Runer, som atter bicve lagte under Pigens Hovedgjærde; da bel-

brededes snart bcndcs langvarige Sovnlosbcd og Sindsforvirring**).

) Ovoraæltcrne have forst-iact Ori|pi»alen8 tdlkn for Fiskcbccn, men Ordet belcfyner

lier ncppc aiidct ciid et med Tajllehtiiven tilskaarct eller jjlattet Træ- eller IteeiistyJtkr.

Tdlkn (nu i Nor{je Taakn) betyder ellers i Islandsk en Fiskefrjellc, ikke Fiskcbecn.

**) I cn i denne Anledning dijftct Vise udtrykte Ejjil sig saaledes:

Skalat nutdr vunar risla Hvo Huncr ei vel kan raadc»

mcma rådn vel hmni. Dem riste bor ei heller;

pat vci'dr morrpnn manni Ret maneren Mand forvildes

crum myrlivan staf villiz (&c,) Ved dunkel Stav at tegne (osv.)

Saga Egils Skallagrimss. Kblivns Ud|;., S. 567— see ellers 211 o. f. Jfr. X K Pe-

tersens historiske FortaiHin^^cr om Islæudcrncs Færd, 1ste Deel (1839) S. 243—44.
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Den samme Egfil anvendte dog- ifcl;e sin Slyaldekraft eller Rune-

fcyndi'ghed blot til mag-ifc-fcryptojyraphisl^e Recepter for den Syges Sind,

eller til formeentlige Præservativer mod Gifts eller Trolddoms Virls-

ninger, — men ogsaa for ved dem at fremkalde Gudernes Hævn og^

Vrede over hans uretfæ^rdig-e Fiender, altsaa til den selvsamme Hensigt

»om Runamo-Indskriften er bleven affattet. Kong Erik Rlodiixe og lians

berygtede Dronning Gunbilde havde i mange Maader forurettet Egil,

og satte Kronen paa Værket ved at adsplitte med Vold den Rclsforsamling,

som (i Aaret 934) var nedsat for at afliore Vidner i en for ham vigtig

Arvesag, som han efter al Sandsynlighed maatte vinde. Dronningen lod sin

Broder Alfmed en væbnet Flok forjage Dommerne, siinderskjæTe Fredsbaan-

deneo.s.v., hvilket ellers stedse var blevet anseet for iiafsoneligUdaad eller

et saakaldet Niddingsvæ^rk. Egil maatte vige for Overmagten, men udbrud

i Ronner og Besværgelser til Guderne, endnu bevarede i fiilgende Strophe:

Gid Guderne den Konge styrte!

Ham de og Odin vrede hade!

Saa for det Ran, han ovedc mod mig,

Han skulde straffet vorde!

O Freijr og Njord! af Riget I fordrive

Den Folketvinger, som ei Helligdommen skaaner!

Ei længer Ædles Fiendc gunstig vær

Du Landets Gud!*)
5

3 Sva sici/ldo ffod ffjalda

(Gram rehi hond af hondam^
Sici()r se riif/n ok Oiiinii)

lian nnns fjai' hdnom:

Fdlkmijfii lut fUja

Frci/r ok jyjotdr af jiirdth

Leidtst lofda stridi

handdss, paitn cr ve grandar.

Sagn Egils Sknllarfrimsonar 1. c, S. 365. Ved Landets (yppersteli Gud inci)os Thor,

Bom dyrkedes saalcdcs af Nordmændene. »Ifr. Petcr.tens nu udkomne BcnrheidcJsc
H

af denne S;»i;ft i hana historiske Fortællin{;or om Ishcuderncs Fierd hjemme ojj ude,

1ste Deel S. 185— lyi, ^SK); jCr. 147, 243 o. f.

22



170

— Ved sin sidste Afslied for den Gang: fra Norg-e gik Egil fra sit

seilfærdijje Skib i Land paa Oen Herla (nu Mcrlo, ifeke langt fra Berjjen);

lian tog^ der en Hesselstanj];', opreistc den paa en Klippe^ der vendte mod

Fastlandet, satte et Hestehoved fast paa den og* fremsarjde derefter fiil-

{fcnde Besværg-else : ^^Her opsætter jeg* en jyidslang- og* vender denne

'^Forljandelse mod Konjj Erlh og^ Dronnin<y Gunhild; med den samme

"Nid besværger jeg" saalcdes alle deLandvæller (Sliytsaander), som heboe

^'detle Land, at de alle fare vild paa Veie, men ing^en af dem naae eller

''hitte sit Djem, forend de have drevet Kong-Erii ojj* Gunhild ud afLandet-"

Han stodte Stang-en ned i en Klippeldoft og: lod den staae .der med

Hestehovedet vendt mod Fastlandet, men ristede en Rnneindshrift paa

Slanffeuj som indeholdt de heranforte Besværgelser*).

Andre Sag-aer indeholde lig:nende Fortælhng-er , f. Ex. den i

Vatnsdæla (S. 136—147) om Finnbog"e og- Berg^, der havde udfordret

Jolud ogf Thorstein tilTvehampj men modte lidse paa den dertil bestemte

Dag-, fordi de ansaae sijy for lovlig- undshyhlte derfra formedelst et da

paal;ommende Uveir. Jolud udsbar derfor et Mandshoved paa den ovcrste

Ende af en Stange, paa hvilken han ridsede Runer efter en forudbestemt

Formular, hvorved de Udfordrede (der nævntes ved Navn), som ilsfee

havde modt efter Aftale paa Kamppladsen, erldæredes for feig-e INidding^er,

*) Hér set ck upp nxdatoug ok sny ch pea/ni nidt d hbnd Eiriki kontinifi ok Gunnhildi

drottniuyiu Snij ek pcsxn nidi d landvæltir pier er pefta land hytjffja svd nt

allar fnri pmr villar vctja ok cngi hcndi >ic Intti sitt iiiiti ft/rr cnn pier liafa rekit

or Inndi Eirik koniinff ok Gnttnhitdi; ]. c. S, 389—390, IJcsvierjrclseii bærer tydeli/jc

Spor til at have va;ret opriiidcJijf forfattet i Vers, Of; det selvsainme synes at have

været Tilfældet ined den i Sajjaen iiulfurtc Fortælliufj. Jfr. Sajjahihliothcket , I,

ll'j—116. Jcjj anseer det ellers for htiist sandsyrtlif;t, at det ovenfor anfcirtc virke-

lige Vers er af Ej;il o^saa blevet ristet paa Nidstanjfcn, endshjondt Saj;asI;rivcrou

ikke bar optcj;net dette. En liidridsninj; i Træ af sli^e Cosvjcrfjclser , Heskyld-

ninger eller onde Onskcr kaldtes i Norge Trænid {frhnø), men deres Tremsigelse

Tungenid (ftuigutiiJ'); begge disse Nid-Arier forhiides slræM|;eIig i den ældgamle,

endnu ikke trykte Gulcthingslov , som forst udgaves af Kong llakou den lilode,

hcnvcd 940, under Frcdiosheds Straf; jfr. Pauses Oversættelse af gamle norske

Love S. 1av- 130. Jfr. herefter S. 171, 2den Anm.
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der havde paadrag-et sig^ Gudernes forfolfjende Vrede, og^ ihhc fremdeles

kinde taales i jyode Mænds Samkvem o. s. v, I denne Formular, rettet

til hans Modstander, forekomme tydelige Vers, f. Ex.:

at ham reistes

og* ristedes Nid;

o{f i det folg'cnde:

men have Guders Vrede

og skjændigst INidding^ haldes!*)

o. s. V. En Hoppe blev slagtot eller offret ved denne Leilighed ogr sat

op paa Nidstangen med Hovedet vendt mod Finnboges, den udeblivende

Udfordredes Bolig***); — om den som etslags Helhest blev offret til

Hel, der meentes efler Diiden at huse de Feig-e, maae vi lade være

uafg'jort***).

For en Art af Nidstang^, om end ild;e bestemt til at opreises paa

samme Maade, har man og med Grund anseet en lille Stang eller Stok

af Egetræ, som endnu er til, med en Runeindskrift i Vers, af samme

Sprog' og^ Versemaal som Egils nysanforte, men nu for det meste

ulæselig*, enten den saa er forsvunden af naturlige Aarsager eller borl-

skaaren paa voldsom 3Iaade. Dog er den lildeels affattet i temmelig

honslige Binderuner, og: en mulijy forsætlig arehaiserende Retskrivning

(da * f. Ex. bruges istedctfor det sædvanlige V eller V)* En lignende

Stok fremviser (som etslags Fortale eller Bilag) en anden, men langt bedre

conserveret Runeindskrift, der bevidner, at Sigurd Jarlssiin (Jarlsmn)^

) I Originalen: haft goåa grcmi ok griditidings nafn.

''*^ ratnsdæla Saga (m. 11.), udfpvet 0(r fortlaiisiict uf Ff^ei Iaaff {ISVZ, 4) S. 186 o. f.

o. f , jlV. S. 312. Den islandslic Fristats Lov Graajjaason (skrevet heuved J 120)

forbud under Land-flyjj(i{jlicdsstrar, **al filijajre Traiiiid til Foniajrmclsc for no{;cu

"•Mand, ]ij;csoni of; at opreisc no(;on IVidHtanj; eller riste (Uuiiei- eller anden Ind-

*'s!;riU) paa den." Sec Viijslode Kap. 105, (wajyas T. 2 S. 14C— 1 17 (med tilliorende

Ordforlilannger i Sveuibjiirusovs GJusBariuni)- Oni IVid overhoved jCr. S. 170 samt
Petersen I. c. 8.311—315.

•*) Jfr. den ældre Eddas *lorc IJdff. II, 602, Kddala^rm o/v dens Oprindelse IV, 213,

2ir>— 18, *285, 338—3y, 3o0-52 om Helhesten ni. m. hertil horende.

22*
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en Son af den norske Jarl Erliugf Staldte, havde udsLaaret den Lover-

ihgen for Botolfsmesse i et ikl;e ang^ivet Aar, da han (omtrent 1190)

Ilyjj'tcde (til Vinje) for (Kon^) Sverre 9 hans Faders ojj hans Brodres

Banemand, men ihhc vilde indg^aae nojyet Forlig- med ham*).

Allerede Eddasangrene underrette os om, at Hedenolds Kvinder

lærte Runer haade for at anvende dem til Brevvexling ved at indskære

dem paa Trætavler, Saxo's celebre qvondam chartarmn genus*^) (jfr.

ovenfor S. 133, lo2) og fillige til magiske Besværgelser.— I det hedenske

Island herskede, efter Sagaerne, de selvsamme Skikke. Grcttla fortæller

udforligs hvorledes en gammel Kone, Hovdingen Thorbjiirn Angels

Moder, sogte at forhexe hans og sin egen farlige fredltise Fjende Gretter,

som havde forskandset sig paa en Oe ved en uindtagelig Befa;stning.

Gretter havde, da hun fra en Baad mundtlig forbandede ham paa en

hoitidclig Maade, knust hendes Laar ved et Steenkast. Hun ponsede

derfor paa Hævn, og oppebiede et efter hendes Mening dertil beleilfgt

Tidspunkt. Strax efter Hiist-Jevndiign, da Natten blev længere end

Dagen (og Morkets Magters Herredomme begyndte), lod hun sig kjore

ned til Strandbredden, hvor et Rodstjkke af et Træ var opdrevet fra

Havet. Hun lod hugge eller hovle en Flade paa dels ene Side og paa

den indridsede hun Runer, hvilke hun overstriig med Blod og sanjf

Tryllcsange over dem. Derefter gik hun baglænds og^ mod Solens sæd-

vanlige Lob omkring Træet idet hun udtalte mange kraftige Besværgelser

mod Gretter; tilsidst lod hun det kaste ud paa Soen. Det drev til

Drangoe, Grotters Opholdsted; Trællen Glum bragte Roden hjem som

Brændsel, og Gretter vilde, uden at eftersee den nærmere, klov.e den

*) Sre fl^. //. F. Mrahamsons Ariianfllinj; om Kunerne paa tvende Træstyklier fra

Vinje Kirke i Christiansand.s Stift i Antikvariske Annaler, l8te Bind S. 247—257

med Afbildning paa 2dct Heftes Tab. IV.

Dette Slags Ureve vare dcg, naar de sendtes aahne, meget let udsatte for For-

falskning, da negle Træk kunde udslettes med Tfellekniven eller <irav8tikken og

andre anbringes i deres Sted. Uaade Eddasangenc og Saxo angive Excmpler paa

flaadanne Forfalskninger.
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med en 0\e, som sprang^ tilba{fe og: tilfiiiede ham selv et stort Saar,

som tilsidst foraarsag-ede hans Diid*). — Man havde i Oldtiden stor

Overtro om Træernes Roddcr; herom hedder det f. Ex. allerede i den

ældre Eddas Runesanj]^:

Det l;an jeg* for det sjettGj

Om Saar mig blev lilfiSJet,

Af raat Træes Riidder,

At den Mand, som niig^ vil skade,

Tæres af det onde selv.

Endnu har m.in i Indien en lig-nende Overtro om Træernes Rbdder.

I Norg-e blev den, efter Kristendommens Indforelse, iidtryfelselijf forbuden

i Kirhelovene**).

Alle de ovenanforte Exempler vise tilstrælifcelig*, at man i Heden-

old indskar Trolddomsvers med Runer eller ledsajfede Runerne med

Tryllesang-e, for at beg-g-e Deles mauriske Kraft (der undertiden ogfsaa

meentes at være stærh nol; for sijj selv) desto sikfcrere sluilde frembring^e

den (inskedc Virlsning:. Delte fremlyser og* af Saxos ældg-amle danske

Fortælling^er, f. Ex. i 1ste Bo{f om Troldkvinden Uarilujrepa (Eddaernes

Hardgreijy)^ der udskar g^ruelig^e Vers (dira carminn) paa enSpaan med

Skrifttegn, som upaatvivlelijj meentes at være Runer, hvilken hun lagde

under Tung-en af en Afdod, som da virkelig siges at have fremsagt en

forfærdelig Spaadomssang***), Til slige magiske Indskrifter horer og

^) SiiifUpmttir Islcndinga^ iiolum 1756, 4, S. 151 o. i\ Denne llandlinjt; kuldtes at

vinffna; jfV. Ann. lur nurfl. Oldk. 1888 S, 128 om stræng^e Forlmd mod den (endog
i i;od llcnsi]];!, for nt meddele Stene Uraft til Menneskers og Dyrs Helbredelse m. ni.)

i Islands u^Idste kristelige Lov.

**) F. Kx. i llcidsifjatliinjrslovons ICristcndoiusLalk 32le Kap.; "Injjen Mand maa troe

"paa Finner eller Truldfblk eller paa Af{][ud, 011rin{; eller Kod eller no{;et andet
*'der hiirer til hedenske Sæder, eller so^^e sij; der Hjælp"; Paus 1. c. S. 302—303.

(Finner betyder Uer vel mest Finlapper, som eudofi^ i Norges hedenske Tid vare

beryijtedc for deres Trolddomskonstcr.)

Jfr. Petersens Danmarks Historie i Hedenold 111, 347, hvor det rifytigt bemærkes,
at det just var saadanne Bogstaver (tnirntidte litemrnm uotæ) som de paa llarth-

grepas Spaan, hvormed Ulippeskriften i Bleking var indhuggen. Hvorledes Odin

V
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for saavidt den heromliandlede Indskrift paa Runanio, — og* det er

mærl^eligt noli, at netop saadannc indviLlede Cliaralstercr, som vi finde

paa den, en Art af de {yamlc ^cfjur^ næslen lijye indlil voi-e Da^jc cre

blevne hemmelige brujfte eller jjjemte i Island under Navn ixfGalilrastafSr

eller Trolddomsstave, endslyondt deres Brn{f eller simple Kesiddelse lielc

Aarhundreder ijjjennem straffedes med l|aal og- lirand.

Da dog" disse Cliarafcterer (forsaavidt de ihhe ere blevne blandede

med nye Paafund af den jodiste eller saaLaldte cbrislelige Magie) op-

rindelige bestode af de selvsamme Elementer som vore Forfædres hedenske

Runer, er foljyende Vidnesbyrd om disse hiiist mærkeligt for os^ ligesom

ellers for den nordisk-tydsljc Palæograplues Historie overboved. Urabaniis

Mmirus^ som levede i det 8de og l)de Aarhundrede, forst Abbed i Fulda

og tilsidst Erl;el)isl;op i Maynlz, skrev en pbilologisk Tractat med et

Tillæg, som fremstiller el sa^regent Alpbabel, forskjelligt fra det da eller«

almindelige romersk-latinske*), ledsaget af folgende Forerindring: ^^Hcr-

"nedenfor have vi visselig: en Afskrift af de Bogslaver, hvilke Marco-

"mannerne, som vi kalde IXordmanner, bruge, fra hvilke (nemlig Novd-

selv opvakte de Diitle nietl Runer (selv i IVærheden af Dudsjriidiiulcns egen Borg)

er bemærket ovenfor S, 146. Odins (eller lians Præsts) Lærling synger og saaledc«

i Bunesnngcn:

Del ]:au jeg for det tolvte.

Uvis paa Træ jeg seer

Hængt Oodning svæve;

Saa jeg risler

Og i IWncr maler,

At den Mand gaacr

Og med mig taler.

*) See Opera Ilraheini Mauri^ Edit. Colon IV, 333 samt Goldaxti Scriptorcs rerutti

Alcmannicarum T. II F. I p. G7. End flere saadanne Alpliahetrr lindes dog sam-

lede, efter forshjellige tydshc og Lriltiske <>odiecs i Itichcs TUvsauriis KcknrtlaShv'xXi

de orifjinc Gcrm/tnotum (Gocttingoa 1750, 4) Tab. XIV og If^iih. Grimm (Uebcr die

dcutscJic Runen S. 79, 450 o. f.. Tab. I o. hvis kritiske Oplysninger herom især

ere vigtige, Ogsaa vor Ole ^-Vorm var allerede bleven opmærksom paa dem; see

hans hiferat. run. ^5. 4(), 17.



"inannernc) de FoU; ere iidspriinjfne, som tale det tydske Sprog' (theo-

"discam lingvamj, De^ som endnu retle sig* effer de liodenslse Slsilil^e

''(ritibusjy anvende disse Bogstaver til deres Digte, Trolddomssange og

''SpaadomsLonster." Originalens Marcomnnni betegne her det tydske

Marl;manner o: Grændseboere (hvilke Markgreverne da skulde holde fra

fjendtlige Anfald paa Riget; de ældre Marcomanner menes her vistnok

ikke, da dette Folk var forsvunden og selv dets I\avn da forlængst gaaet

af lirug). fVilhelm Grimm har desuden ypperligt bcviist, at Hrahans

Marcomanner eller Nordmanner ere de da fuldkommen kristnede Tyd-

skcres nordlige Naboer, som deels kaldtes Norlhmanni^ Northlhdi samt

tillige, som boende norden for Elben, NorihnUniuji^ Transalbiani^ og selv

disse ere undertiden blevne kaldte Marcomanner. Iltre troede, at her

meenfes de Saxer, som boede norden for Elben, men Suhm og Geijer

modsagde ham og antoge, at Nordmanner her, som ellers alleroftest, be-

tegnede Skandinaverne (Danske, IVorske og Svenske overhoved). Grimm

bifalder Ihre og antager som en Folge deraf, at det heromhandlede

Alphabet er det samme som det, hvilket Saxerne bragte med sig over

til England henved 4o0 e. Chr, o. f. Han beraaber sig blandt andet

derpaa, at llrahanus ikke kunde mene, at de Tydske nedstammede fra

de skandinaviske Nordmanner; men det maa bemærkes derved, at vi

have udtrykkelige Efterretninger om at man netop i hans Tid meente,

at Frankerne, da i visse Maader Tydsklands herskende Hovedfolk, ned-

) Littcrns tjvihus itfnntiir liSarcomniini
^ t/vos tios JSorthnaittios vocnmiw? infra scriptas

hahemiis: a ffvibits (^ISovdmannis) m'iyincni^ tfvi theodiscam loqxmntnr liiiffvnm, tva-

hiint. Ctnn qinbns (^litterts) carmina sna , iticaitfntiouesffvc nc flivhiationes stgni-

ficare prociiranf, giti m//iiic }iaf)nnis ritihns iiivohiitHfiir. Dettfi svarer vistnok til

luldiicrncs, Sftxoft Shqacvucs ovcnaurorte ÉJcrctiiingcr, livorti] man endvidere kun
liCj'jjfc Yn{;liiijra-Si»{;as Ord i 9dc Ha|»., cftor at Forlattoren har oftro{;net de af Odiu
formecutlij; lulovcdc (jiiddoiiiiii<'Ii|;c Mirakler: '*Allc disse Konster l;ertc han med
"Kuner Sanjje, som kaJdes Trolddom; isier nndcrvisle han deri sine Tempel-
"pricsler, som attor o|tlicrle Andre deri, det samme i;jorde deres Efterkommere"
(o. s. V.). Jfr. ovenfor S.H3— I l t, 115—H6, satni aeijcr Svemikcs iiafdcr I, Irø-HO.

1
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stammede fra deDansIæ*). De e{fentli[fe Saxer havde ojjsaa, åa Hraban

skrev, antag^el Kristendommen. I Ilovedsafyen indrommer jegr gjerne^ al

den heromhandlede Slsrift dog^ »paa de Tider var og- maaskce temmelig"

læng-e havde været i Brng* blandt Nordalhing^erne, som hestode af Saxer,

Friser og* Ang^ler, af hvilke de sidstnawnte vare af nordisk Herkomst,

vel ojysaa tildeels af Juter eller Jyder. Grimrii mener selv^ at de saa-

kaldte tydslse eller anjfelsaxiske Runer nedstammede fra de nordiske
,
og

llrabans Efterretning^er gjelde saaledes sikkerlig" eg^entlijfst disse, som

da hrug"tes af de danske og: andre nordiske Hedninjjer, At der endnu i

vort Norden fmdes Mindesmærker med hine heslæg-tede Runearter, er

fuldkommen vist, og^ dc kunne da, lijjesaavel som de ægfte nordiske, her

undertiden være blevne brug:te eller anvendte til Vers, Tryllesang*e og-

Spaadomskunster af de eg^entlig-e skandinaviske Nordmanner. Og:saa

Middelalderens brilliske Forfattere udg-ave IVordmannerne for de forste

Opfindere af Runerne ogf bemærkede, at de brug^te dem til skriftlig: Op-

tegnelse af deres Dig-te og^ Trolddomskvad, samt kaldte dem Itimsiafas

eller Rtinstafasy altsaa Runestave^ formodentlige af den Aarsag^, at de

især brug-tes til hemmelighedsfuldt Skriverie**). Lig-esom p^enantius

allerede i det 6te Aarhundrede ommeldte de tydske Runer (under denne

selvsamme Benævnelse) som brug^te til almindelige Skrift ved at indskjæres

paa Træ eller Bark***), — saa vise og^saa saavel Skandinaviens som Stor-

*) V. Ex, hos Ermold ISiffcllus, Ihahans Sninlidijjc (Anr 826)1

Pulchcr ntlest jiopnlns formå .iffitutfvc elccorns.

Unde (jciuis Francis fnmn fuisxc rej'crt.

Dette er slsrevcl i eller ved Mnynlz, ilrtthaus i'oticstcd og lu;ngc hans Iljcmsted.

**) ilæ elenim littcntrnm fiyuræ in gcnte JSorlmannornm fcruntiir primitus invcuttu,

ffuibus oh carminitm cornm memoriam ct incantationum nli adltnc ilicHntuVi qvihtts et

rimslafeis (I, mnstnfas) nomen imposncrnnt , oh id* ut rcor , ffvod hiis res tthncon-

tlilas vicissim scriptitando aperiehant, fVnnleij Catalogits Codtcnm ^ntjlosaxoni-

cornm (in iiihliuthcca Coltoniann, TiUts, 1). XIV —-Meinbr. in 8). Jfr. ovenf, S. 152.

*) S(txo fortæller i 3dic Bo/;, at Odin indridsede maf;iske Vers paa IJarli (cortcx)^ og
Olnns ataffnns bcviUncr om de Svenske (5, 21), al de anvendte liark ojj Næver
til at sJsrivc llreve paa o. s. v. Det er hohjeiuU, at det latinske lihcr (no|;) iidlcdeft

af Ordels oprJndeiij;e Oetydnioi; som Træelii inderste tiark (Bast eller IndbarU).



177

hritanniens Moniimcnicr, at de simple nordiske Runer ere blevne anvendte

saaledos til Iiulridsning* eller Prægninjf paa Træ, Slene, Metaller (selv

som Bracteater 0{f
regelmæssijje Mynter) o. s. v. De udiyjorde vistnok

her i Norden meget lænp^e (i enl;clte Eg^ne til det ISde Aarlnindrede)

Almuens Skrift eller Læsninjy. Forsaavidt ansaaes deres lirujy ikUe for

syndif}', ojj- Rejylor derfor læres og-saa efter Thorod Runemesters Are

FrodeSj (^ja mærlielig* nok, endog' efter Danmarks Konges Valdemar den

andens) Forskrifter i de i Island forfattede Anhang- til den yngre Edda

og Skalda, som de nordiske Folks egen oprindelige Skrift. — Af de

saakaldte Limim/ar eller sammensatte Runer nævnes der dog kun Diph-

tongerne. Geistlige Mænd vare disse Anhangs Forfattere og det stred

mod deres Pligt at give nog'en Underre(ning' om de mere sammensatte

Runer 9 der ansaaes for at hiire til Hedendommens Mysterier ^ hvilke

Kierkerne vel maalte lære at kjende, men ikke lære dem fra sig- i offent-

lige Skrifter. Efterhaandcn fortrængte i de nordiske Riger de angel-

saxiskc eller nye tydske (laiinsk-gofhiske) Bogstaver Runerne til almindelig*

Brug — (dog, som det synes, mindst i Sverrig*, hvor Kristendommen

sildigst indfortes almindelig) — og^ den gamle Skrift mistaMikfes snart for

hedenske Misbrug, hvorfor man ogsaa seer, at den norske Geis(lig-hed

veent forbod deres Brug*. Det hedder saaledes i Erkebiskop Pauls INorm

for (eller Paraphrase af) en kristelig Troesbekjendelse, udgivet til Efter-

retning for hans Erkeslifts Indbyggere^ i Nidaros 1354: "Folk bor holde

"sig* fra Hexerie og* Qvaksalverie, Ituner og Trolddom , thi det er intet

^'an^et end Djævelens Vildledelse og Bedaarelse."*) Ikke desmindre

*) ytn ix, meini tavfvor oc li/f^ rtinnt' oc gnlltirrt, pvi patJ er ecAt uian fjnurlans villa oc

hans ddrnskapnr, Ilisl. ccclcs. Islaiulræ II, 519. fVovm aiiioror 0|>8aa foljfendc

Sti'd af cn (vistiioh inrj;:et ældre) norsk Lovhaiy. Ef maitr fer med ftftufiom^ runom
g»lttrum, tfjeruinffom^ lijiom eih' uDrom pvilihom littom sein diimiit fyri villo^ fare

utlwf/Vf en koiiuttffr oc hiscop acipit fc hfntft a: Uvis nogen jjiver si{j at' med Spandom«
Trolddum, IJcxcrie, GiflhlandorJc (cllcr 0*'a'^S'''^^'CM'c) eJler andre slifje Tinif, siiaJ

li»u forvises Laudet, Hien Kongen oj; Hiskoppm dele hans Liendomme. Den Mem-
bran, hvoraf doUc er tnj;e(, har saiidsyulifp iis va?rel cn af de mange, som fahtes i

Kjobcnhavns store Ildebrand 1728 (isier af UaandsIuiflsamJin|reii i Trinitatis Kirlic).
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vedlilove manjj-e længe med <len simple Runosliritt, hvorimod liiin for-

Imdne Uiinel;undsl;al) luin lærtes hemmelig-; dog anvendics den underlidcn

Idol lil iislsyldig liryptograijhisl; Slirift (f. Ex. i det advarende lirev til

Snorro Stnrlesiin), men derimod af andre fil virkelige Trolddoms-Be-

sværgelser. Enlielte Underretninger af denne Art fandtes adspredte i

gamle Membraner, som dog maatte holdes hemmelige for at undgaae

Ovrighedcrnes og Retternes strænge Forfulgelse, — hvorfor lam saare

lidet af saadannc Sluifter endnu er tilbage. Noget deraf cr anfort i det

Foregaaende som vedkommende nærværende Undersiigelse, De mærk-

værdigste, som nu vides at være (il, ere formodentlig i Stockholm*).

Forst da de danske Oldgrandskcre, især Ole fVorm^ sogte at

erholde Oplysninger herom vovede de islandske Lærde vel at meddele

ham noget af hvad de vidste af den Art, men de maatte dog mest siige

saadanne blandt Almuesfolk (vel endog Pra»ster), der neppe af Frygt

for Straf (som i hine uoplyste Tider let kunde ramme dem) torde

tilkjendegive hvad de vidste. Dog meddeelte den lærde Biskop Brynjtdf

Svendsen sin Ven Ole fVorm IGl-S fiilgende meget mærkehge Under-

retning, som han havde faaet af en Olding (af ham kaldet Johannes

Hernhariius^ livis rette Navn jeg ellers, efter at have anfort Biskoppens

Ord, vil siige at oplyse); "Han" (nemlig Oldingen), "som nu er diid,

"fortalte, at Forfanlrene, forend Valdemar fornyede (eller samlede) Ru-

"nerne havde brugt en saadan Skrift af to Arier her paa denne Oe og:

"maaskee i flere Lande. Den ene Art af Runerne var exolerisk, og'

"med dem tilkj^ndegav man hinanden sine Tanker; de kaldtes Itokrumr

"fordi man pleiede at indskjæn-e dem i Bogetræ forend Membranerne kom

"i Brug. Med den anden Art troede de, ved magisk Brug, at kunne

"udrette hvad de vilde. Disse hemmelige Runer omtalte han som Udtog

) Sco Ltljvffrcn Itunlara S. 11 o. f. Dot var incfjot at onslic, at Itiiafs ojj; SfndticU's

IhiUcrsoijoIscr, som kun eittluu kjeiidcK al' Uyijtcr, kunde koinnic for Lyst-t, især iki

<le Klocliliohuslio Samiinger vre hedve forsyncflc mf cl lkrrtilhorcn<lc nordiske Oid
skrifter v.ii<\ de kjobenliaviiske.

1
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^^(eller Sammendrnjj) af liele Dijytc^ næslcn indreUede paa samme Maadc

*^som Romernes taclijg^rapliisl;c Te^yn, Lvilfce man ogsaa l;alder Sijjler.

"Oldjjrandskerne villcj at en enkelt saadan Rune betegner et lieelt Ord,

*'og' han forsikhrede^ at disse myslisLe Charalsterer i Grunden il;I;e vare

"andet end en kunstig* Sammensælning* af Bogrunerne, som kun kunde

"opliises af de mest erfarne Kjendere, lovrigt sagde han, rimelig' nok,

"at ligesom Bog-runerne vare simplere, saa maatte de og* være ældre end

"de mystiske, til hvilke de indeholdt StolFet. — — .Han paastod, at

"Uunerne oprindelig: ikke havde havt noget tilfælles med de romerske

"Bog^staver; at de oprindelig- havde været 12 blandt INordmannerne, men

"havde siden faaet Tilsætning^cr, inddeelte i visse Klasser" (efter Lydens

Variationer*) o. s. v.)» "Denne sin Forklarinj«* paalajfde han mig: at

"antag'e som en Overlevering* fra Forfædrene.'^**)

Man har, men neppe med Ret, villet dragne denne g'amle Mands

Oprig'ti{fhed og* Troværdig^hed i Tvivl; i det mindste har det, hvad han

*) — — Ajchtti ille majorcs aute ff'^/ildemnri instnuretiionetn liituis usos, in hnc

qvidcm insnla ct forfnssis alibi, dupHcihtta: yiliis exotericis ^ tfvibtis iuviccm auimi

sensa commutticnrniit , fjvui f/voiiunn in fotjo incidi vulyo sohnt, aii(c mcmhrntinj'um

itsiim itoh-runcr diccrvuiur. ^liix wt/sticis^ qtnbiis avtificio mntjico qvod vvUcnt^

c/l'ecttitn dnrctit. Has mt/xficas liiiuas dicchnf artifUnosn compcndin esse carmintim

intvtfrortim, fere f/vo modo notas tojv raxvyQntf.lwv IXomauorum , qvas alifcr Siqlns

appclUtut. Integra dcnotare verha voliint ^intit/varii, csscqvc mi/sticos illos charac-

tercs nih il aliud asservbat , qvam liohrnnuram artificiosum coutcxtum, qin nist n

pcritissimis rcsolvi non possit. ttok-ruuns aitletn, ut sintpliciorcs
, Jta antiqviorcs,

matcriam præsfarc mi/sticis, probabilifer sat is ajtbat. — — Prisens nostros eum
Romanis nihil rei habnissc, solis dnodenis pyincipalibns^ vchiti familiis^ Normannos

qvondam acqvicvisse, yitqnc hane siiam rationem naxQo-naiQaSorov wic seqvi jnssit,

fVormii Lilcralitra runica^ 2(icn UdK-, J*. 42— 43. CiV. Sammes Epistol. il, 1041.

*) Besyn<lcrli{jt nok er <lot, al don samme lti\sl.-o]i, som saalec1< s velvillijj jjav de danske

Lærde Oplysninger on» lUiuerne, 9 Aar i Forvoicn havde udfjivot stærke Forbud

mod deres Brug i Isliuid pna det almindelige Landsting 1639 i Forening med Ho-

lums Uiskop, 'l Uorkik Skulesen, k*'|;i;c Laugmajndene og hele Laugreltcn. Kfter

denne Anordning slaildc enhver, der henyttcr Alphabeter {s(af'rof). Figurer eller

Charaklerer til Misbrug af Cuds iX'avn ved at silgc Lægedom, ligesom ogsaa alle

de, der lære andre eller Ijere aC andre hemmelige Huner (htimni/lnjar ritnir),

Signen, Desværgclscr
, Tegninger (eller Slah rie, malvcrli)^ Maalen o. s. v., strailes

paa det haardosle efter den verdslige og geistligc Ovrigheds Foranstaltning.

23
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sag-de, stemt med lians OverheviJsninjf som hentet fra {ramle og* efter hans

Meningp ægte Kilder. Hans Efterretninger om de simple og- sammensatte

Runers Brug* anseer jeg for sandfærdige, og jeg har fundet dem at svare

til mine egne Undersogolser og Erfaringer5 (see ovenfor S. —166).

Selv den lærde John Olafsen fra Grunnavili heslsjldle (1735) denne

OhJing, som han omtaler med ctslags Ilaan uden at eftergrandslse hans

Personlig-lied, i hans ovennievnte UngdomssLrift om Runerne, for at

have her fremhommet med lutter ugrundet Vriivl, dog' fildeels indrettet

for at foie fVorms Meninger"^) (hvortil jeg ikke Isan opdage det mindste

Spor) især med Hensjn til Oprindelsen af Ordet <;o/fr?mflr, ''der i Islandsk

"derivere af det hekjendte Ord Itok^ Bog, men ingenlunde beyhi^ som

"i dette Sprog betyder Bogetræ". Her glemte Recensenten ganske den

ioinefaldende Omstændighed, at Ordene hdk og hokriinar forekomme i

Kvadene om Brynhilde i den ældre Edda, som udentvivl ere digtede

udenfor Island og forend det blev beboet; han tilstaaer dog i sin (1752)

for Mbllmann foretagne Revision af Skriftet, at han har fundet Ordet i

et enkelt Exemplar af Edda, som han ikke anseer for mærkvæ'rdigt; jejy

kan bemærke herved, at 0{>;"saa jeg- har fundet det egenlli/** hertil horende

Sled i tvende forskjellige, hidindtil ved Udgaverne ikke benyttede g^amle

Membranfrag-menter ti( Skaldn (eller den yngre Edda overhoved) i de af

Skjaldene brugte f^ersns mvmoriales over forskjellige Traners Benævnelse,

navnlig^ i fiilgende Forbindelse:

il

Buss^ hlynr ok boky

Jtcinvidr^ miipnrr

o: Buxbom, Lon og Biig,

Beenved, Valbirk.

*) Da Oldiii{;;rn, i en af Islnnds nordostlijystc Afkrofrp, neppe havde Iiiirt Worm iiævnc,

kunde lian uniiilif; siijje at rette si^; eftei' dennes Meninj;; Urshyldninjjcn ntaattc

altsaa ramiiu* Biskoppon , mon han var en aitfur djærv uj; HolvNtændijj; Mand til at

vi incd ilriisyii til ham kuuoe tiJlægf^e den cndo^ den ringeste Troværdj{;hed.
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See ellers ovenfor S- 147, l?iO—lo6. Ret er vist nol?, at Islænrlcrne i

Almiiidellg-hcd nu il;l;e lyonde Ordet bok i denne Betydninjy, da Bo{jen

ikke voxer i deres Land, — derimod brugre de almindelijr Ordet heykt*)

for det luig-ne eller forarbeidedc Bog-etræ, aldeles paa samme Maade som

hirki for Birketræet i denne Tilstand, et Ord, der atter maa deriveres af

Oldsprog-els hjork^ en Birk. Denne Bemærkning- anseer jejj her ikke for

overflodig' med Ilensj'n til den Opljsningf, som den udbreder over det

nylige Petersen omhandlede Tvivlsmaal ang-aaende dette Æmne, hvorom

han tilsidst \idtrjl;ker sijy saaledes: "Det kommer herved an paa, om

^'beykt virkelig- er den ældste nordiske Form for Bog", eller om ikke Ogsaa

^'bok har havt samme Betydning-; det latinske */J//yii4rj der vistnok er del

"samme Ord, synes at tale for det sidste."**) Jeg; tilfiiier kun, at Ordet

beyki neppe forekommer i nog^et af vore Oldskrifter, endskjondt jegp

ing*enhmde nægter dets sandsynlig*e hoie Ælde i dag-lig: Tale. Ellers er det

bekjendt, at Bog i nyere Dansk belyder Bog^etræets Frugt; i ff^orm* Dag-e

brug-tes Ordet endog- om selve Træet. Det fortjener og* at bemærkes, at

den ovennævnte John Olafsen fra Grunnavik selv siden aldeles forandrede

sin her modsagte Mening: og: g^av Vedkommende den behorig-e Æres-

erklærings, idet han (27 Aar efter at have fremsat den) 1760 i en An-

mærkniojj- WXSkålda udtrykte sigf saaledes: "/JoA f gen. idem (?) ac vtdgo

'''beyki ii. gen, fngns^ Dan. Bog^ sive Boyetræ, A bok per metony-

^hniam mnteriæ esl tmcula vulgatissima bok
f.

gen, liber^ ut IVprmins

^Hn lileratnra sua runica rectc conjectrU" o, s, v.

Ved at undersiige hvem den ovennævnte Johannes Bernhartius

var, troer jeg^ at have udfundet, at han er den selvsamme, som i Haldan

*) Dette Doi-ivatuin (nf bok) nærmer si(j inorc til det nydanske Bo(j, Plattydsk beke^

Ehgl. hccchy men doj; isxv til det llutlandske bcuke.

**) Danmarks IlistoriG i iJcdenold lU, 361—362; overhoved er {x-ir/Art viRtnok aldri{r hlevct

bru{;t om selve Træet i dels levende Tilstand, men kun om Materien efter at det

er blevet fældet, og forst saaledes iauine Islænderne (i Almindcligiicd) iærc at

kjcndc det.

-
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Einarscns Sciagraphia Ilistor, literar. Island kaldes Johannes Bcrnhardi^

i sin Tid Pr.Tst fil Prestlioliim paa Islands IXordland, holjjcndt som en

licldijf Digfter ojj lærd Mand. Af andre utrjkte Efterretning-er Ijar jeg^

erfaret, at han blev en pyamincl Mand ojr tojy en af sine Sonner fil Ka-

pellan lO^ii, samt at han tilsidesatte verdslig-e Sjsler for Stnderin(jers

Skyld. — Af det Ovenanforfe l;unne vi med Silskerhcd slutte, at han

har været i Besiddelse af ældgamle Ilaandskriffer om Runerne, som i

hiin Tid maatfc bevares med yderste ForsI{rtig*hed, for at Besidderen af

slig'e ildse skulde komme under Jus(iliens Tillale; han selv slap derfor,

—

men sandsynligviis har et efter ham arvet eller af ham erholdt Skrift af

denne x\rf va*ret Aarsagf til en af hans Siinners, IlUige Jonsiins, uheldige

Skjebne, idet den Sidstna^vnte har villet, eller vårret mistænkt for at ville,

benytte sig* af de i det aftej^nede Rune- eller Trolddomscharakterer, thi

han kom, efter læng-e at have været Præst i Skapfefells Syssel, under

Tiltale for slige Forbrydelser, ojr blev omtrent 1028 afsat fra sit Embede.

Endskjondt han med Vidner siges at have beviist sin Uskyldighed, blev

han dog^ ikke, formedelst det eng-ang* opstaaede Ryg^te, igjen indsat i sin

præslclig:c Værdighed.

For den i 'en saadan Tidsalder forniidac Forsigtigheds Skyld*)

have vel hverken Armjrim Johnsen eller Itrijnjidf Svendsen villet g-ive

ff^orm nogen Prove af hine ældjjamle forviklede Runearter, som de

antofje, i det mindste tildeels, for at hiire til de djævelske, og til de hedenske

Afguders ældffamle Dyrkelse, da de og* bestode af mystiske Sammen-

sætninger af disses Navne^ o. s. v. Dogl" tilstode de, at de saakaldte

At on saadan ForRi{ytif;hccl da maa have været fauist fornudcn i Island kan man
slutte deraf, at en Jærd Kovkyndif; Ofj Lauj;mand, Svend Siilvesvny endnu 1754 be-

inærliede i lians da paa islandsk udjpvnc jnri<liske llaandhoj;^ for Aleni|pnaiid» at

Spaadomskunstcr , I)a/;væl|;crie , Ituncr Besvicr|jelscr cfler Lovjjivninjjcn skulde

slraUes med Lanilsforviisnini;, — men at Forordningen af Jidie Juni 1746 syntes nt

v;ere mildere mod tlcxcric, da **IUiner ojj Rislen" (ihhiV off risttnf/at') eller dens

3Ilc Art. kun |)aadrof>; den 8kyldij;:e Kirkens l>iseij)lin. Delle Sled iindes ufor-

andret i Sysselmand John Svendsens nye Ud^;., Khhvn. l7i)V, S. 202.
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Fanffamork*J, paa Dansh lionavne**J of*; Bomærker fra uminrlclifje Tider

havde været dannede paa den selvsamme Maade^ og: maatte erlsjende

denne Bindcrunernes IJrujy for uslsyldiff. Forsaavidt vovede da Armjriui

at give foljjende Underretning' om dem: ^'•De sammensatte Maalrimer

"(Sprogrnner) dannes af de simple ved en hvillsensomlielst udtænlu Ind-

"vikling- 5 de Laldes med et almindelig^t I\avn F^efjur af Gjorning-sordet

"ve/rt (ek vef)^ væve, paa en metaphorisk Maade, tlii ligesom Væverne

"Lnjtte Traad til Traad og- Islet til Rending", saa indvilde og" besnære de

"sammensatte Runer ^ indvævede med de simple ^ saaledes Læsningrcn,

"Læserne og- Mcning^en, at de Fleste iLLe I;unne domme anderledes om

"slig^t, end den Blinde om Farverne. Jeg^ l«an ild;c sige^ om nog-et saa-

"dant lindes i Grækernes Skrift eller Abbreviaturer. Vi have bort disse

"Runer kaldes f^efjiir (Vævning-er), men Andre kalde dem SlUritr (Frac-

"turer^ sonderslldte Skriftte[jn) af Gjeriiingsordet shin (slide; slide i

"Stykker), fordi adskillige Bogstavers Smaadele eller Brudslykker i dem

"voxe sammen til en eneste Cbarakter."***)

Peder Syv bar udentvivl tagget Hensyn til det ber anforte Sted

og til fVorms Underretning* om Bomærkerne (1. c. 121) som udsprung-ne
* 1

„ti:

*) I Enkclttallct Fanffnmnrh., — bogslavcli^; oversat: fangne eller bundne Tegn, altsna

(let samme som Binderuner, f^orms mitte Jnf/ntæ, Andres liynturæ o, s. v.

' *) I det mindste i ældre Dansk Bx'iuafn efter Indskriften paa en lille firkantet Rune-
stok i IVormt Monum, Dan, S. 299. I^lichvlscn mener (I. c. S. Hi), at de i jydskc

Kov II, 94 kaldes swrlic mcr/.c (eller ninrh')^ iiosctnniiffc anlajjcr (efter li\ad han
mundtli{>; linr ytlret til ini{;) denne Mening for meget sandsynlig.

***) M nlruii æ composita: smit qvæ cx simplichvihuft istis coucinnantur, (pmcunqvc demuni

iiitriCfUioiic excoffitatn, f/vrnproptcr ohscurilatcm nito iwmiitc tjciicrali (tfvamvis spcciei

id itomeif fiiit in catahffo) titcnntiir ycfjur, a tfcrho cy vcf^ id cst tcxo, dur.tu

mctnpliortl* Nmti rtt iextorcs fila filix ^ staminibus suhtcffmina iutvxuui, iiiHcchint et

ititricaufy ila Rnuæ compositæ alinrnm shnplCcinm iiivolittConc, lecturnvi, Ivctot-em et

SCiiSiim itifricftnt et irreiitum feiioif, ut non nlilcr ffvnm eoccus dc colore plurimt de
his judicfirc possint. Et uescio an qnid similc in Græcorum vcKSræae liuyvie ahhre-

xntdionihus videre licet. Has fcfjnr appellftri diximus, alias Slitvitr vocantur a
verbo slitUy rumpere ^ franfjere. iV«m plinimn litcraritm paiticiilte sen frat/tnenta

in unins literæ frngmenta conlescunt. Lit. i-iih. 1, e. S. 40.



nf dette Slag-s Runer, i Tolg-ende Bemærkning". "Runerne Lleve og l;im-

"stig^en satte i hinanden, naar der ildse var Plads til flere Rogstaver eller

"og det befaldt dennem saa. De kaldtes Vcfjur eller f^ef-Itiincr fordi

"mange ere her sammenvævede og tilhobe satte iid i een. Deraf er det

"fcommet, at de Gamle have artigen indesluttet deres egne IVavne i en

^^Figur og^ bruget dem, naar de kortelig: vihlc skrive den. Og fordi de

"satte dem ved Indg-ravning^, Paasyelse, Indbrændeise &c. paa allehaande

"Boskab blev dette kaldet Bomærke ^ Karmærke
^
Knrbrænde^ hvilket

"endnu er i Rrug-, dog- saa at de latinske Rogstavcr bruges hellere end

"Runerne.''*) Delte Slags Mærker brugtes ojy tit i Middelalderen istcdet

for Underskrifter, isa^r af dem, som ellers ikke kunde skrive.

Islændernes ovenommehlte Fåmjamnrk brugtes ligeledes af dem

som Besiddelsesmærke; de bruge endnu mange saadanne, dannede

af sammensatte Runer eller latinske Bogstaver. Lignende Tegn ere

dog* fra de ældste Tider af blevne brug*te af Romerne, f. Ex. deres

Teglbrændere, og ved dem er Skikken tildeels bleven udbredt i det

sydlige Europa**). Det er bekjendt, at Bygmestere, Steenlniggere,

Billedhuggere, Malere og andre Kunstnere allerede i Middelalderen be-

tegnede deres Kunstværker med lignende Signaturer, der end senere efter-

lignedes af Formskjærere, Kobberstikkere o. fl. Den lærde hollandske

01d{rrandsker ff^cslmdorp har i en særeg-en Afhandling* sogt at bevise,

at Nederlændernes Boma»rker nedstammede fra Runerne. I den Hen-

seende er det vistnok mærkeligt, at den blandt os (orst i det 16de Aar-

hundrcdc ogp Christian den 2dens Regjeringstid beriimte og meget for-

maaende nederlandske Sigbrit skrev sit IXavn paa en saadan Maade, at

*) Peder St/t*, om det cimliriskc Sprojj 8.43, llprtil »varer SvensUcrnes Uomiirhe*

*) Af <Irnnc Art crc vel i\c bcl;jeiiiUe Te/jn paa det sankaldtc mareomaiiiiisKe Taarn

i Klin|;enl)erj; i Itoiwncn, afbildede I'. Ex. i Leffit ruiidfrruiicu des alten Nordens

Ister Til. TaC.lII; jfr. Michelsens neuiærknin{>;cr derom i ^ter lierielit der Kunij;!.

Scblesw. Holst. Laueiib. Gcscliscbaft fur vaterl. Altcrlb. (1837) S. 20-21. Mere
beroni i det Fol{;c'iidc.
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det lader sig: oplyse fil de simple Runcbogstaver, med hvilbc det paa

sædvanli{]^ Mnade burde shrivesy saalcdes nemlig":

Denne Cliaraliter Isan ved repeteret Gjenneniteg-ning" analyseres til

med en almindelige men her, lig-esom dens gjentagne I, nog-et formindsket

Rune T som sidste Bogstav: Stgbrit; vel og^saa med samme anderledes

fordeelle Træl; til Sihrit etiev Sihhrit cftcv den ældre tydsliC Shrivemaade*).

Mange og- tildeels ældgamle Mærl«er af denne Art findes i Islands

Klippeluder 5 som ojy indeholde andre, formodentlig- oprindelig: mag-islsc

Cliaraliterer, om hvilhe den udmærlsede IVaturforsLer og* Oldjfrandsher

Eggert Olafscn (1754)**) i Anlednin{f af en af barn beskrevet Hule ud-

lader si{f saaledes: "Kort fra Indsoen //i7rtrv//(u***^ ''8ff^^
^" liden Hule

"i en brunag-tig" Sandsteensldippe. Herinde finder man paa Klippen nog^le

"ubelsjendte Bog-staver, som ing-en har luinnet læse. Dehyndigste i desligfC

"Ting, som Biskop Bryujtdf Svendsen^ der lili Udsbrift af dem, og^ Pro-

"fessor ^nie Mftgmissen^ som sidst var her paa Stedet, have holdt for,

"at disse vare de æg-te ældg-amle Ilexefig-urer. De ere nu saa meg^et

"slidte, saa at man manjj^esteds ei bunde see det mindste af Træbbene.

"Vi have dog^ afskrevet, for IVysgjerrigiheds Skyld, endeel af de tydelig^ste

) Det fijclditc, her furststaaendc ^ for s (soin sol) linde vi, som del hcrcrtcr vil vises,

i æjjte nordishc Hunc-Indshriftcr. Den Liugcs Of; undertiden o|»vciidt.

*) Olufsens o|f Povclscns Reisc {;jcnnein Island, I, 257, Tab. XVII, d.

***) Denne Indsiie Jiffffor i Dalen liitardal, liort fra cn Præslefjaard af samme Navn;

—

I dennes IN'jcrhed forevises nu en Hule Ifaldet Vjfiinar-hcllir (Itjurns Hule') med
lijfiicndc Runeindshril'ter som de lieronimeldte. Den har sit IVavn af llt lten og
Slijalden Hjurn huldet llitdwla kappi (llitardalboeriies lyæmpe), som levede for oj;

citer Aarct 1000. Folkesaj;ncne (lildeels opleynedc i den fabcla(ftif;e, men dog
temmclifj (jainle Sajja om Gest Rardsiin) ville, at Dalen fiirst er hlcvet beboet af

Troldkonen Ilit, samt at Dalen, Soen ojj en dervicrende stor llulc erc blevne op-

kaldte eller hende. Jfr. /*. E. mUUrs Sagabibliolhek I, 159 o. f. 363.

24



i86

^'og udmærliet blandt dem nojyle jjanslse fremmede, som mest vljje fra

"de bundne ojy ubundne Runer. Man seer her deels enkelte Bog-staver,

"deels nog"Ie sammensatte, som Indbefatte hele Ord off Menimier ojf hiire

"ventelijf til etslag-s Hexefig-urer, i hvilke et og: andet Vers i den g-amle

''Edda g-ive tilkjende, at hine ældg-amle nordisl;e Vise have brugt saa

"stor IXoiagtiglied. Foruden disse Runer sees her en Mængde af andre,

"lyendelig nyere, som mestendt?els betyde Navne. Midt paa Klippen er

"udhugget et Sæde, hvor de formeente Idog-eMænd maaslsee have siddet,

"naar de shulde ove deres Konster." Jejf har i Aaret 1801 (mit 20de

Aldersaar) bcsugt denne Hule, hvis Runeskrifter allerede da interesserede

mig*. Dog hunde jeg- hun læse de simplere deraf, hvilhe jeg havde lært

at Isjende af min Fader, Ejygert Ohifsens Broder, som ogsaa selv, da

jeg var henved 14 Aar gammel, viste mig- adskillige temmelig gamle

Runeindskrifter i Bards Hule (Bdrdarhellir) i Brynjedalen paa Siinder-

landet. De mere sammensalte i Bjurns Hule vovede jeg- ikke at dechif-

frere og* aftegnede dem heller ikke. Saavidt jeg erindrer havde nogle

af dem en ikke ubelydeligf Lighed med visse af Runamos forviklede

Charakterer.

Den samme Forfatter skriver saaledes (I, 275) om Sanghulen

(Saunfjhellir) ved Bjerget Stapafell paa Vesterlandet: "Dens Indgang ep

"saa lav, at man maa krybe derind paa Hænder og: Fiidder, Indeni er den

"saa rund som et Æg, 15 Fod hiii, 10 Fod bred, smallest oven i og til

"Siderne hist og- her udhulet, lig-csoni med smaa Nischer eller Billedhvæl-

"vinger, af hvilke den inderste er den storste. Den ganshe Hule er indeni

"fiildskreven med adskillig-e Charakterer, Navne og andet, dog mest Rune-

"og^ Hexebogstaver, hvoraf endeel igjen ere forsbdte af Luften. Det

"æ^ldste Aarstal, vi saae der, var 1485." At ellers netop de ældste Ind-

skrifter paa saadanne Steder intet Aarstal have, er let begribeligt.

Om Runeskriftens ældste Brug udtrykker Eygert Olafsen sig"

saaledes (i Overeensstemmelse med andre a^ldre Sag-kyndig-es ovenfor

I
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anTdrle eller ommeldte Vulnesbyrd): "Lijycsom Bog-starer Ijene til al

"læse og* sferivcj saa tjente Runerne af Begyndelsen lil det samme. De

"vare intet andet end Bog-staver^ men fordi de vare saa nye og* rare i

"Norden og" Tydsldand, ansaaes de af Almuen for en hemmelijr Kunst^

"ja for Hexerie. De hleve det og* virl»cli{]^. Fig-urerne hleve fordobhlede

"ogf forandrede, saa at man ud af mi Charakicr hundé læse sigf til hvje

^'Ordy ja vel en hccl Mcning.^^

Eijgert Olafscn ogf Bjarne Povelsen lijendte ild^e den snalialdte

Para(lishHle(Paradisnrhellir) paa Islands Siinderland (Rnngarvalle Syssel).

Den liar (saavidt jegp veed) været ubelijendt for alle vidensl;abolig'e Rei-

sende og^ Literatorer lig-e til JSIS, da Sog-neprUisten, Hr. Haldor

Johnscny g-.nv en Undcrrelninjy om den fil Commissioncn for Oldsagers

Opbevaring*, efter hvis Bcffjierinjr Districtels daværende Provst, nu Islands

Biskop, Hr. Sicinqrim Johnsen^ forfattede en Beskrivelse derover ogr

aftegnede Hulens fleste da nog-enlunde fydelig'e Runeindskrifter saavel af

den simple som den sammensatte Hovedarl. Denne Aftegning- fremviser

mærkelifje Paraleller til Runamo-Indskriftens Fig-urer, og^ ingen Tvivl kan

dogr haves derom at de ere kunstig* indridsede. Jfr. ovenfor S. 21—23.

Hvorledes Kundskaben om Binderunerne i Form af Trolddoms-

Charakterer, der tildeels er en aabenbar Levning: af den hedenske Guds-

dyrkelse, uagiet adskilli{»-e Aarlumdredes haardc Forfiilg-else, hemmelig

er bleven vedlig-eholdt blandt visse islandske Almuesmænd (især i Vest-

Ijordene), er allerede bleven udviklet i det Ovenskrevne. — Her i Dan-

mark lod man tH at have for det meste jylemt Bindcrunerne Cendskjiindt

f^cdcl Siinonsm med Ret har bemærket, at en ældjjammel Talemaade:

rtt binde Runer maa have svaret til den af Kjæmpeviserne bekjendte:

nt lose liuner') indtil dette Aarhundredes Beg-yndelse, da Commissionen

for Oldsagrers Opbevaring-, strax efter dens Indstiftelse, fremkaldte nye

Opdag-elser af saadanne Runestene og bekjendtg-jorde dem tilligfC i de

antiqvariske Annaler. I 1ste Bind, udkommet 1812, afteg-nede, beskrev

24*
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og forWarede Pf^crlauff en paa Falsler nylig" opdajyet Runcsteen med en

Art af Binderuner^ som han Italder verliliale*) med den Bemærhninj}-, at

PTorm ikl;c havde lyendt dem. I 2det Bind (1815) fremstiltes og' om-

handledes af Skule Thorlacius**) et lijjnende Mindesmærke, fundet i

Sonderjylland ved Wedelspang-, og: derfra flyttet til Louiscnhuid efter

Landgreve Carls Foranstaltning*. Skule Thorlacius forklarede den og*

ansaae dens Binderuner for en runisl; Grjphus, hvis Oplosning' indtil

den Tid havde været baade de svenske og^ vore egne Runologer ubelyondt

Do{f maa man tilstaae, at fVorm allerede kjendte Binderunerne, af hvilke

han selv har publiceret adskillig-e Prover, om han end ikke hartruflctpaa

de heromhandlede vertikale. Adskillijje mindre Prover af denne Runeart

ere ogf forlænjyst opdajyede paa svenske Runestene samt afbildede i Go-

ranson's Bnulil, hvortil fVcrlaufJ* ogsaa lag^de Mærke; om dem forbeholder

jegf migf at anf[>re nog^et mere i det Folg-ende.

Adskillig^e af de herommeldte Bindcruner tillig^emed andre flere,

deels mej'-et gamle og* tvivlsomme, mest fra den hedenske Tid, deels

nyere og blandede o. s. v., have vi ladet afbilde til nærmere Oplysning

for Læserne (lilligemed Runeskrifter af andre Arter, som upaalvivlelig

nedstamme fra Nordens Hedenold); — vi kunne dog endnu ikke henvise

noiaglig til disse kobberstukne Afbildninger, men lade en Fortegnelse

over dem, med bchorige Ilenvlisninger til Texten, hosfolge ved nær-

værende Afhandlings Slutning.

•) l*«a den nrdrrstc Deel af floinie Vcrtikaliiidsliriris Istc Linie Jiar ff^ertattff (cftPr

min Menintj) nirj;("t riijlij; hest ...«»«» oj; formodet, at ot nu udslettet R har staact

dcrovonfur. Liniens lydf lijje lU'jjyndelse læser je^; K h fl T (iVLindsnavnet Knud)
som antydende Indskriftens Forfatter. Midten af Linien er aldeles udslettet. 8cc
Ant. Anu. 1ste B. 1ste 11. S.80—81, Tab. III.

•) See sammesteds S. 3—33 Tab. I især Fijj;.2. lians Læsning af Binderunerne cr visluoli

ri(;ti(j, men Forldarin{>cn er muli;; (med Hensyn til et eller to Ord) bleven rettet

af iV. M. Petersen i Danmarks Historie i Hedenold 2dcn l>. {ISiiS) S. 876. I samme
Deel iindcs en snjr^yndi^ o^ interessant lJnderso|rcl8c oid nuncrnc overhoved (fra

S. 343 til 376), ved hvilken Leili|;hcd u{>saa adskillige af dc vigtigste danske Buuc-

indskrifter forklares.



w

189

Denmod l;unne vJ strax, ved Hjelp af særskilte Træsnit, meddele

vore Læsere Prover af adsldllig'e, mere liortfattede Binderune^, saavel i

almindelig-e Ord som Monogrammer eller Bomærlser, tildeels affattede i

en Still, der lig-ner den i Runamo-Indsl;riften, men dog vel mest fra langet

sildig*ere Tider, som oplysende Exempler:

A) Danske.

a) I Randers fandt ff^ornij som Prydelse for en Borg-ers Huus,

hentet fra en i Nærheden lig-giende Hiii eller Bakke, en smuk Runesteen

af 2 Alens Hoide, Al. Brede. Indskriften maa, efter min Mening,

læses saaledes:

ASBIUR(N) : RES5l . STAIN : $ANSI : UFTTIR . ABA . SINA :

MIUK : KARL : ARA : IRIK : KALA.

Ord og" Navne ere her riglig^ oldnordiske og: svare fuldkommen til det

islandske Sprog^s Rejjler med den dialektisk -orthog-raphiske Forskjel, at

pansi sættes for ^min eller penna^ ufliir for f/hV, aba for afa^ — ogf

Indskriften hor da fortolkes saaledes:

"Ashjiirn rciste denne Sfeen efter sine Forfædre:

"Jljii/f, Karl, Are, Erik, Kakr

Det fiirslc Navn (J^Ijukr o: myg) er usædvanligst, men forekommer dog: i

danske Diplomer fra det 14de Aarhundrede som Tilnavnet inyrj. Ilslands

Historie forekommer vel Mands-Eg^ennavnetil/ffU^/r eller ilfo(jfr kun en Gang*.

De ovrig-e ere velbckjendte som oldnordiske. Hverken fVorm eller Liiljegreh

have forstaaet Indskriften ret*), fordi de ikke have deehilTreret dens senere

*} f^^ovuxs Tc{;nin(j synes \\qv ellers al liave vfleret særdeles {;o<l; han læser Indskriften

saaledes : Ashfuv resdi stcin dosi efter Ehc sina miitfj kitrUtra irikal^ og oversætter:

Esbcvnus Idpidem hnnc jmsuil Ebcro sno mulhnn ditccto amico (^Momtni. Dan, V, 1,

S. 278—279). Liljiffvvn læser derimod: ^sbjnr rnspi stain fwsi uftiv Ma sinutniitk

kopan aba trikn (Runurlfundar , 1497, S. 170). I>e sidste tre Ord crc salte med
anden Sltrift lor at antyde, at de, som utydelige, ere blevne læste efter Gisning, —
men hvorledes dc kunne lægges til Grund for cn sammenhængende Mening eller

Oversættelse han jeg ilshe udiindc, da Forfatteren, efter Værhets Plan, ilske har

tilfiiicC nogen Fortolkning eller dertil hiirendc ticmærkninger.

\

1



190

Halvdecls Binderuner rijjtig*; dojf er Indsl;ri(ltcns forste Charalder af denne

BesfeafFented

:

for 4 I* (AS)

og' er vel forstaaet af dem bcg-g-e. At Ashiurn burde staae for Ashixir

er vel upaalvivlelig't og- def. staaer der vistnok, naar det sidste R læses, i

de bundne Runers Stiil, saaledes: Rk (RN). I det 4de Ord er A vel

og' en Binderune for A V (AIV), da det sædvanlig-e 1*4 I udhonimcr af

det Hele. De ovrig-e Li{faturer angaae blot Navne, hvilke vi nu nærmere

skulle oplyse:

ved Sammensætning'cn af Y med 4Rh — hvorefter del

Hele maa læses Karl, hvilket allerede IVogle i fVorms Tid rigtige g'j*^''^®

(qvidam legiint K^R^ f/vod vel Cnrolum vel viriim fortern ae streimum

notat),— fj'^orm selv antog vel og^ de selvsamme Bogstaver, men troede

at kunne danne et heelt Ord af denne Stavelse i Sammenhænge med de

tvende næstfiilgende, som dog alle tre ere uforstaaclige. Denne Maade at
4

sammensætte et Fornavn paa af en almindelig Rune foran en Charakter,

dannet af tre andre, er^rfueget mærkelig: for os, dåden fuldkommen svarer

til Sammensætning^en afNavnet Gardr i Runamoindskriften^ hvor V lig-eledes

staaer foran 4 andre sammenfoiede Runer.

er aldeles tydelig ARA, — acc. af Mandsnavnet Ari

eller Are.

Ved I R I K kan det bemærkes, at vore Forfædre tit skreve i for et

(som Irik for Eirik}, men I i Begyndelsen kan ogsaa læses som E.

Diphtong-en kan da her (som ellers) svare til en Binderune. Angelsaxernc

skreve tit Yric (vel ogsaa /rtc) for vort Eirik eller Erik.
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K^^^5 KALA., af Mandsnavnet /ifaZt, Kale, bekjendt

af Landnama. Efter en Mand af dette IXavn er Gaarden Kalastadir i

Island endnu oplsaldt

Saaledes læses Indskriftens sidste Halvdeel som aldeles utvunjyen

og: .sprogrig:!!'}}', — istedetfor de uborte og^ nu i det mindste uforslaaeligpe

Ord, som man hidindtil bar villet finde i den.

Denne mærkværdig*c Runesteen bar forlængst underg-aaet flere

andres Slyæbne, idet den er blevet Movet til Brolægning af et Fortoug:!*)

p) Paa en anseelig Runesteen, som TVorm fandt i Hobro foran en

Borg^ers Diir, var en sikberlig meg*et g^ammel Indskrift^ bvori han læste

disse Binderuner aldeles rigtig:

Den anden Cbarabter i Navnet l + P^lh o: Ingial(t') indbe-

fatter tre Runer bgesom det sidste ^ tillige bagvendt ban læses

1 (t eller d).

for Ht, va*

Y) Paa den meg^et store Runesteen i Lang-aa fandt JVorm Binde-

runen \^ (H V) i Ordet AUFT.

8) Par Runestenen over Vilungen Isvard o. fl. i Tbordrup, hos

(for <Pk d: MN)**).

•) See Stndfcldts Beskrivelse over Randers, 1804, 4to, S. 427.

*) Om disse 3 Runestene see ffoim I. c. S, 280, 293, 312.
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Disse 5 saalcdcs omhandlccle Stene anseer jeg- for at være fra

den hedenske Tid, hvorimod

s) Den belyendle Brynderslev-Steen er fra Kristendommens forsfe

Periode i Danmark, sat af en Svend Germundson, som opbyg-jjede Kirken

"for Christi Mænd /' I TVorms Tid var den indmuret i Kirkemuren,

saa at kun den Deel af Indskriften, som vendte ud ad, kunde secs eller

læses. Siden blev den udtag-et af Muren og* fort til Kjobenbavn, hvor

den anden Halvdeel blev læst og^ det Hele vel forklaret Skf 11, K, Rask*).

I denne temmelig; korte Indskrift findes S Binderuner, af hvilke den anden

Charakter af de her fremstillede er den mærkeligste:

imi) 4'(^^)^ (mmm).

?) Fiilgende Danske Rune-Bomærker, indhug^g^ede i Steen**), erc

aldeles af samme Art som forskjellige meget gamle Islandske. Jeg- til-

foier de Forklaringper over Navnene^ som jeg: anscer for de rimeligfsle.

r I — 14 Ml, Tanr eller Danr (Dan). Navnet forekommer

saaledes paa svenske Runestene^ f. Ex. en i Ost-Giitland.

_ 4Trt, Alle.

*) fVorm 1. c. S. 295—29G; Antiqvaiislsc Annaler, III, 83 o. f. med Bclvc Indslsriflen,

Tab. III l ig. 2.

*) En Ven indliændi{;cdc mif; for nogloAnr siden et Rlad med Altefjninf; af disse Of]p liere

(i alt 63) Bomærker fra cn dansk Kii-hc, hvis Navn jcjj jrlcintc at optc{;nc, mon tk't

forekommer mi{;, at den un^ravcs at være paa Lolland at Uomærkornc vare ud'

kug{rcdc paa en Btur Hanipcstocn i Kirkens ]\iuiir. Paa summe Maadc yarc dc i

Geitorffs Kirkemur lieijndtli^'^c Cliaraklorer anbra|;tcj sce Michelsen 1. c. S. 120.

I
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+ + , en anden Æky om il;l;c IVord-Frisernes Alte*

KkHtRj Enulr (Knud).

1 1 K 1^ Taki (Tafje, Nordfris. Taca, Taco osv.).

4- >l X, (Day, 0{jsaa i grammcl Tj dsl; som Dng^ Dago).

b sF T i
9
So7e; (ellers paa forslsjelligre danshc Runestene).

itu, Dadi (eller 1 o. s. v., Nordfris. Tadé).

ni I, t/if/ om iWse DM, t7/i (^0/e>

I>I1M^5 pillwoipélllcifr, (Ditlev^ hvoraf det sidste ^

tilde være en tydsl;-an{jclsaxisk Rune).

Alle disse synes at være meg*et g-amle ojj* at tilhore deri Periode,

i livilhen Kristendom 0{j Kirher fiirst indforles i Danmark. Enkelte

latinske Bogstaver findes offsaa hlandt disse Charalsterer, som næsten

alle synes at udgjore saakaldte Bomærker, mulig tUhorende de Mænd,
25
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som forst boede i Kirfeesojynet eller bekostede Kirkebygningens forste

Opfiirelse*).

"IQ) En enkelt Gang kan en eneste Rune afIndridseren være bestemt

til at læses som en Binderune, f. Ex. T for i og ^ tilsammen paa den

sondervissingske Runesteen over Tnfa^ Harald Gormsons Ilufetruj i Ordet

Haraltsy som ellers maatte læses Harals og da ingen Mening give**).

0) Bodild Cm. m.) paa den ovenfor (S. 185) ommeldte Runcsfok,

LvJs Binderuner vi herefter (for Sammenlignings Skyld) komme til at

meddele.

O Hr. Bibliotliekar Thorsen har meddeelt mig folgende IVatice

med tilhiircnde Tegning (Originalen dertil er i hans Værge^ men Forfat-

terens Navn er ham dog ikke bekjendt): "Paa Bornholm^ paa Klemenskær

"Kirkegaard, er der en svær Granitsteen, hvori er indhugget en Fordybning,

Tomme dyb, 16 Tommer hiil og 12 T. bred, med disse meget tydelige

"Charakterer" (omgivne af en, mest ved simple Linler antydet Ramme):

iXeden under synes en mindre Indfatning at være bleven tilfoiet, indsluttende

en Indskrift af latinske Bogstaver^ som dog ikke her er bleven afskreven,

og der synes at have været saaledes anbragt, at Bogstaverne stode paa

Hovedet, i modsat Retning til den her afbildede Binderune, der fore-

kommer mig tydelig at indeholde disse Runcbogslaver, tildcels i deres

ældste Former:
X^Kt o: Hakcj

Det snminc kan og formodes om flere snadannc Samlinger af Bomærher i gamle
Kirker, hvilke man hidindtil kun har pleict at udlede fra Uygmcsterc eller Stecu-

huggcre, især i Tydskland. '

Sce I7iomii5 Beskrivelse og Forklaring over hcnieldle Buneslceu (1839) S. 10—11, *24.
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et belyendt oldnordisk Naviij der og'saa af Sa^o tillæg-g-es en af Harald

Hildetands Kjæmper i Braavalleslaget Overhoved er del mærlselig-t Lvor

mangle ældgamle Navne vi finde paa de bornholmske Runestene (ligesom

den af Thomsen beskrevne og udgivne Runeindskrift i Aakirkeby paa

en af Nordens ældste Dobefonte er fuldkommen affattet i det oldnordisk-

islaudske Sprog)*), f. Ex. Ake (Ange), Asbjorn, Gudbjorn^ Thorfast,

Thorleik, Bausc (Rose), Rofe, Audkel o. fl. Om den latinske Indskrift

oprindelig har bort til Stenen, eller ikke, er os ubekjendt. Det er vel

muligt^ at Stenen er bleven bragt fra Hoi, Mark eller Stcensætning til

Kirkegaarden, med den her anforte Rindcrune, som da er bleven anseet

for en blot tildecis korsdannet Zirat, men en ny Indskrift i latinske eller

gothiske Rogstaver anbragt neden under samme for en ganske anden

Person end den Afdode, hvis Erindring Stenen fra forst af skulde bevare.

I Sverrig^ Island o. s. v. har man adskillige Exempler paa, at Runestene

ere blevne saaledes benyttede flere Gange, deels til Indskrifter med latinske

Rogstaver foruden den æ^ldre, deels saaledes, at Runeskriften er bleven

borthugget og en ny med de sædvanlige Skrifttegn sat i dens Sted o.s.v.**)

R) Islandske.

a) Den ældste bekjendte Indskrift i Island, som kan historisk dateres,

er den, som endnu findes paa en Runcsteen, sat som Minde over Helten

Kjartan Olafsen ved Kirken paa Rorg (nu Myre Syssel inden Islands

Vesteramt), en af de allerældste i Island, som just var bleven nylig"

indviet, da Kirkecierens, Thorstein Egilsons Sosterson, den ovennævnte

Kjartan, en af Kristendommens Udbredere i Landet, var bleven slaaet

*) Sce Antiqvnrislic Annaler 4.Ac Hind S. 140—151 (hvor jeg og har sogt at dcckilTrere

og forlilare Indslsriftcn) Tab.lII-IV.

*) Eflcr at delte var skrevet saae jeg (i det oldnordiske Museums Samling) en anden
Tegning afStenen, som i Formen ligner en ujircist Bautasteen. Runetegnene svare

til ovcnstaaendc Aftegning. Den iatinsK-gotliiske Indskrift under Cliarakteren (i en
Linie) vender o|»ad og fortsættes paa Stenens liiiirc Side, men synes at være enten

urigtig alteghet eller og aldeles uforstaaclig.

25*
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ihjel ved et Overfald i Aarct 1002 j henved 2 Aar efter de forste Kri-

stendomsformers (men ing-enlunde hele Troessystemets)*) lovmæssig: paa-

budne Indforelse i Landet ^ da Befolkning^en endnu for det meste var

hedensk i Sindet, men hun kristnet af Navnet. Runestenen er uden

Tvivl fra Bejjravelsesaaret; den besaaes midt i det 18de Aarhun-

drede af Effgert Olafsen ^ som omtaler den saalcdes: "Indskriften

"findes i Kirkegaarden paa Borg:, paa en Steen af en basaltdannet

"Klippeart, hvilken er fort didhen fra (Bjerg'et) Baula, Den ene af

"os, nemlijj Egjjert Olafsen, har seet denne Steen og' læst Skriften paa

"den. • Bogstaverne ere raeg-et slidte og* (tildeels) knapt lævselig^ej

"desuden cr Stenen brækket i trende Stykker. Hoved -Inscrip-

"tionen er enkelt med store Rune-Bojystaver: Ucr ligr halr Kiarlan

"d. e.: Her liffg'er den brave Karl (Helten) Kiartan; men det sidste

"Bog-stav er sammensat eller en Forkortning-, som indeholder disse Bo{y-

^^stavcr: Olnfsson, Bag den seer man endnu trende smalle Linier, hvilke

"ei ere læselig^e, thi foruden at de ere slidte, synes det at der kun har

"staaet de forste Bogstaver af Ordene"**). Kjartan Olafsens Liv og-

Levnet beskrives i forslyellige Sag-aer. Vi bemærke kun deraf, at lian

var en Son af Thorgerde Eg^ilsdatter, som indskar et langt Dig-t, forfattet

af hendes Fader, Egil Skallag-rimson, der vel forslod si{f paa Runer

— (see ovenfor S- 168—171) — med Runer paa en Træslok. Hun

overlevede længde den faldne hoitelskede Siin, og- har da vistnok enten selv

) Saalcdos var f. Ex. (le hedenske Afguders liinlige Dyrliclsc red Ollrinijcr o. s, r. ikke

forhuden; det var endnu tilladt at udsætte (eller onikommo) spæde Biirn sum over-

hoved alt andet lledenskah, der ikke uniiddelhart virkede til Kristendommens Udryd-

delse. Hiskop Grinikels Kirkeret indlortos f()rst i Island Aar 1016. See fVnnt Jo-

hnnnæi tiist, eccl. isL T. I p. GS o. f. Om Kirken paa Borg ni. lu. see sammesteds p. 82*

*) Olafsens og Povelsens Heise i Island, Iste O, S, 255 o. f, Forl'alteren lilJægger

forskjellige Læscraaadcr af* Resten, grundede paa Traditioner fra den 'Vid, da hele Ind-

skriften endnu var læselig; da den læselige Deel indeholder en Verslinie, formode

vi, at den udslettede (i Minderuner?) har bcslaact af en anden, som svurcde dertil:

iilaut hif af sari dcijdi.

3: kom i Strid og dode af sine Saar.
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indliug'g'et Runerne eller ladet dem indluig'g'e af andre*). — Runestenen

selv er afbildet i de med Værtet foljfcnde Kobbere Tab. XVII Fig". a.

Denne Deel af Runeindskriften læses der fuldkommen tydelig^:

do{f 5 som det synes, uden nojjen tydelijy Adslullelse af Ordene, — ojj

derefter det ovenommeldte sammensatte *^^Bogslav" (CharalUer) eller "For-

kortning:" — rettest Binderune:

af samme Læng-de som de foreg-aaende Bog'slaver. Den ovcnstaaende

Decliiffrcring: er fuldkommen riglig
,

og^ bestaacr af fulg^ende Bogstaver:

læst ved Gjentag-elser (af o og: s) og^ det sidste Bog-stav i bag-vendt

Retning", efter disse Skriftteg-ns sædvanlige Dannelses- og- Læsemaade.

Her liavc vi saaledes en fuldkommen, kunstig* sammensat Binderune fra

Islands eg-entlige hedenske Tid, — og- overhoved et historisk baseret

Beviis for denne Skriftarts hoie Ælde og: reg-elmæssig^e Udvikling- i det

skandinaviske Norden.

Af en lignende Art, men uvis (dog^ uden Tvivl hoi) Alder er

cn Charaktcr, som Præsten Mag*nus Olafsson til Laufaas aftegnede fra

et Gravminde i Island, og- hvilken han fremstille for Oluf Worm som et

Exempel paa de sammensatte Runecbarakterer, hvilke Forfædrene dannede

for at udtrykke et heelt Ord eller flere:

) Om Kjartan Olafsens Levnet, sec Miillcrs Sag;ahi])liothek, Istc D. S. 198—217, jfr.

•222, samt iinhbchs Kcarbtidelse i liaiis norilisliC Foil!rlIin|{er (2(let Bind 1821) af

Lfixdæla (som oj; davcs iiil{;ivet i Oriyiual med Heppes latinske Oversællolse m. m.
1828 af den Ainaimaf;nreansl;e Commission). Ojsaa i Safj;acnie om Olaf Trygvcson
forcliommer meget hertil hureiide.
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d. e. ^IT'irnR (maaslæe rettere med Jk istedctfor det sidste Bogstav^

som do{f da ilsl;e Lliver jfansfce symmetrislo*). En Variation heraf har

jeg" seet i Island, indsl^aaren i Træ, og- saaledes udtryht:

for H^AVJk eller Olafr.

7) Som et Sidestykise til den næstforegaaende Samling: af gamle

Bomærker fra en dansk Kirkemuur, anmelder jeg her en anden næsten

ligesaa betydelig, fra en ældgammel Egediir i en Kirke i Island, nemlig^

paa Hof i Vapnefjorden; — de erc henved 40 i Tallet (af hvilke de

50 hore til Runerne) ojf ligne overhoved de nysommeldte danske m. fl.

Doren er saa gammel, at Folkesagnet (som kan spores gjennem de sidste

400 Aar)**) udgiver den for i sin Tid at have tilhort det der paa Stedet

værende hof (Gudehuus, Afgudstempel), hvoraf Stedet har sit Ncivn;

men dette forholder sig dog neppe saaledes. Derimod kan man vel

antage, at Doren er lige gammel med den ældste Kirkebygning i Vapne-

Qorden, og altsaa fra Landets ældste kristne, vel endog halv hedenske

Tider. Derom synes Ckarakterer***) som disse at vidne:

Paa en ligesaa gammel Egediir i Valthiofstads Kirke i Siinder-

*) Ex vulfjaribns itnins itnam composttcrnnf, literam additis ex aliis apicihus, integram

dictioncm^ qvæ illornm proposifo inftcfvirct , con/ict'cntem tit &C. f^orm Lit. Hun,

S. 1 17. Jfr. Iicr ovenfor S. 165 i Aiiin.

**) Jiiiiicv Hendersons Rcrctnirifp — fhc door nf thc chiircJi, ivkich is ccrtaiiihj vcry old,

is jcportcd, by n trndiliou thnt mm/ bc ti nccd upwnrd of ftmrhundrcd years bnck,

to bc the idcntical door of thc hcathcn tcmplc. Tour in Iceltmd^ 1, 192.

***) Dc cre meddcclle i en overliovctl særdeles interessant Tndbcretniiif; til Commissioncii

for OJdsaffers Opbevaring; af 5tc Septbr. 1811, fra Stedels Soijnepracst og Provst i

Pforder-Mulc Syssel, IU\ GiUtonn ThvrsUinsvn, Jfr. Aiit. Ann. IV, 361^362.
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mule Syssel, kunstig: udskaaren med Foreslillinjfer af Drag-er saml andre

Dyr og: Fugle, sees lig'nende Runecliaraktererj hvoriblandt disse:*)

S) Af de manjje i Islands Huler forekommende Binderuner anforer

jeg: lier kun de foIg:ende fra Sanjjiiulen (SaumihellirJ i Sneeljeldnæssyssel

:

Andre fra lijornsliulen (Itjarnarhellir) ojf Pai*adiis1uilen (Paradisar-

helUr) viUe fiiljye paa Kobbertavlerne- See ellers om dctteslag-s Cha-

rakterer Ler ovenfor S. 185—187.

e) Ogsaa paa visse rijrlig^e Oldsag-er har man i Island fundet slige

Charakterer, f. Ex, paa en sjelden Stylus (eller Griffel til de i Middel-

alderen brug-elig'e Voxtavlerj m.m.)? bedækket med forskjellig:e Charakterer

og^ korte Runeindskrifter paa alle fire Kanter. Disse sidste have vist

især skuldet antyde forskjelligpe Eieres Navne, Deriblandt er Navnet Egil

(i Giveformen Egle, Eig:^, Egli) ret tydelig-t, saavelsom og: visse Binde-

runer^ dannede ved Tilsætning-er til de ældre Charakterer af en anden

aeldjfammel meget sjelden Skriftart, som kunne læses Ari prcstr; det

kunde og^ antagnes for mulig:!, at den beriimte Præst Are Frode enjjang: har

"Været Griffelens Eier, især da et paa den anbragt Tegn ganske ligner et

andet paa en i Gronland funden Runesteen fra 1155, som netop indfalder

i den beriimte Historikers Levetid**).

*) Efter Sofpirpiæstciis Iiulhci etniiiir aC 20(Ir ScpHir. 18*21. tlfr. Aut. Ann. 1. c. S. 363.

Oct sidste Te(;u skal sildicrlrj^ uulyde ct 11 (lij;;t tlot i Ruiiumuindsliril'tcn forehummcntlc).

) Eftor Briittflstcds mij^ iiiuiidllijr mcddceltq Bcmærkninf;; ]if);iicr denne udmnerliede

Grillol de antilsc jjræslie ojj roinerelic, som undertiden li|;Gledcs orc forsynede med
Jndskrifter. |>en cr tilsendt mig {og skjæiikct det iionijelijjc Miisciint for nordiske
Oldsager) af Ur. Provst Thomas Sæinundson, i hvis lljcinnieniark den blev {jravct

op af Jorden i)art IJreidalioRitad i Fjotslidcn 1838. I det Ilte og 12tc Aarhundrcde
var det Griinlandsfarerncs Skik at ojite^ne med Uuuer alle OmstændigUcder ved
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C) Norske.

a) Af disse g^ives der endnu en saa slor Mængede afRuner sammen-

satte "Biimcrfcer" blandt Bondealmuen, at jejf anseer det for overflodig*t

her at meddele saadanne Fig*urer.

p) Den ældgamle Indsbrift i Tinjfvold Kirise, forhen Nordmors

Fylhesl;irl;e og* en af de æhlste i Norge
,

indhugget af Bygmesteren paa

en hvid Marmorsteen ^ er afbildet i IVorms Monum. Danica, men iLke

fuldkommen rigtig, da han ilihe har kunnet læse disse mærlseh'ge Binde-

runer: R for ^^5 for ^^5 ^ for 11, Desuden forelsommer deri tfe for

H ^ F og flere lignende Abbreviaturer. En rigtig* Kopie af denne Bune-

indskrin: ((ler i meget ligner den mest belsjendte grunlandske) findes her i

det kongelige Geheime-Archiv, i et Hefte af g-amle Diplomers Afskrifter.

T) Efter Ahrendts endnu ikke udgivne Tegning* forekommer

to Gange paa paa Tossog Stenen*) for HF (un og: tin) tilligemed 4 andrt

Binderuner.

8) Forskjellige mærkværdige Binderuner sees paa de (ovenfor

S. 171—172 ommeldte) saakaldte Vinje-Stave, f. Ex. i Ordet

hvor den mellemste Cliarakter indeholder 3 Bogstaver. Paa disse, nu

650 Aar g-amle Træstykker forekomme ellers disse Charakterer:

C«»0? ^^^^^ ^ ^f^^ ^ nedvendt),
yjs, (an),

/^m^, ^{pli), ^iva), ^ (eZ),

Stran<liri];er, 8i)m da indtraf Iiyppiff, tildecis paa Voxtavler. See Gronlands hist.

Aliiidesm. 2dcii I)., S. 656, 75-1 (o. f.). Iiidsia'iftcrno jiaa denne mærkclijjc Stylus fordre

en sa;rc{;cn udforlij; Undcrs(i|;elsc, saavnl i palæojjrapliisl; som i liislorisis Henseende.

*) I ff^ovms 3Ionuin. Dan. p. 482—483 er Indslu'iftcn fiildhumnicn uri{;li(>; afte^jnet

forklaret. Efter Ahrendts Te(jnin(; er Runerne in<lhuj>;|jcde af Efjil Asctasun (Be-

boerens Son?), der salte Stenen som et Grændsciftwrlic. fVorin lader cu Nicolaus

Tailn sætte den over siu Fader qq JYlodet.
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formlen atlsljilllge andre^ af hvilke nojjlc ilike mere Lunne læses og* (iltlecls

synes at Iiave været mere sammensatte*).

£) I en Isort oj** tildeels bagvendt^ men ved store Bogstaver ud-

mærlset Runeindskrift paa et Klippebjerg' i IVærhcden af Havnen Farsund

i IVorg-e^ bvillicn Arendt med Rette bar anseet for Troldnincr^ fore-

fcommcr Navnet Olaf (i Accnsalivformen) paa fulgcnde Maade (herfiirste

Gang" fremstillet efter Originaltegningen):

d: eller -ir

Den bestaaer saaledes af de to udtryksfulde Ord: af Olaf o: Bort med

Olaf! Olaf forgaae (pcrenl) \ — uden Tvivl et ondt Onsl;e, sandsynligst

saaledes anbragt af en bedensk Troldmand over en af de tvende Konger

af dette Navn (Olaf Trygveson eller Olaf den Hellige), som forst ind-

fortc Kristendommen i Norge. Disse Konger seilede tit inden- eller

udenskjærs langs med Kysterne paa de til dette Oiemed foretagne Rciser.

Troldmanden bar meent, at Guderne eller LandvætternCj naar den dem

fornægtende Konge kom til at seile forbi biin Klippe, da skulde erindre

bans Biin og omkomme deres fælles Fjende ved Storm, Siigang eller

paa andre Maader. Er denne Gisning* rigtig-, maatte Indskriftens Datum

benfores til et af de tvende Tidsrum 99^—1000 eller 1014—1030**).

Sec Ant. Ann. Istc Bd. 2det IL Tab.lV; jfr. S. 250, 256.

**) Snarest vilde jc^y lirnfiirc denne Indskrift til Anret 998. Da drojj Olaf Try{»vcsoii

paa uvcnmcldti'! Rlaade laiif^s med Kyslcn fra Vi];cn til Ocn Kornit ved Uo{}eland.

Paa den Tid forfuljjle luui især med Ild, Sværd n{j Forræderic alle licdcnslic Trold-

folh. Kort flir liavdc han indel>rændt nianjye saadanne, Laadc Mænd Kvinder,

i ot Gjæstel)ud, som han selv havde anrettet for dem, men deres lliivding, Hyvind
Kclda (nedstammende i lijjc mandlij; Linie fra Harald llaarfajyer), undliom dojy; han
to(; strax vesterpaa, da han mulij; har indridset den- ovenmeldtc liorte, men hrafti{;e

Ciin paa Klippen. Navnet var vel nlæseli{;t for alle i Uexcruner uindviede, og
undj;ih derfor andres Opmærhsonihed, da Indskriften ellers snart var hlcvcn ud-

slettet, ligesom andre slij;e, forsaavidt deres hedenske eller ma(jiskc Oj»rindelsc var

bckjcndt. Eyvind Kclda udrustede et Lanjyskih med sine Tilliænjjerc for at over-

falde OQ myrde Kong Olaf, men Anfaldet mislykkedes; de LIeve tagne til Fange

26
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^) Ellers forelsomme hyppig-e Binderuner paa GidsI;oe Stenen]*)

o. fl. uden at de saaledes ere blevne anvendte til blotte Bomærker eller

Navnetræk; sec f. Ex. Christie^s Beskrivelse over Runestenene i Ber{fens

Stift (Urda 2det Bd. S. 33 o. f. 43, hvor K rigtiff er læst for IkKI,

efter LamlQartQcn paa Kormt 0{; derefter drulinedc i llavct. Det er lier (oq paa

flere Steder i Sajjacrne) mærl;cli(>;t, at det 'rryJIcrie, som Eyvind 0{j hans SeJskab

især befattede sig med, bestud affffildrar og gorniHf/nr, Af disse tvende Trolddoms-

arter benburer den fiirste aabenbar til Tryllesangcs Alfaltelse eller Syngen (af Ordet

gala, gale o, s. v.), den anden derimod ti) IlandJingcr, "Gjerninger", bvorved det

niaa bemærkes, al det saaledes især bruges: a)om Trolddom eller licxcrie, vistnok,

forsaavidt som delte udfortes, ilske ved blotte Ord eller Sang, men ved Gjerning

eller Handling, hvoriblandt, og vel især, ved Runers Indridsning, som f. Ex. ved

Frembringelsen af de i Island saakaldto gjiirntnfjavednr, fremtryllede Storme, der

netop mcentes at bevirkcs ved skrevne, tegnede eller indridsede Runecharaktercr,

især det saakaldtc "Thors Hoved" {Olafscns Reise J, c. 1ste D. S. 475—476); — og

b) om Handlinger (actn)^ skriftlige Tordrag eller Dokumenter, som netop i deu

ældste Tid all'attedes ved Runers Indridsning; sec herom Ann. for nord. Oldk., 1837,

S. 251, 321—323. Om Eyvind Kelda og hans tryllekyndigc Sclskabsbrodrc, Under-

havende elier Tilhængere henvise vi til Fornmmina Sofftir, II, 134—130, 140—142,

iGnnlauffs (o. 11.) Saga om Olaf Trygvesiiu, og X, 288—21>0, 303—304, iOdth mindre

Saga om den samme Konge. Den Sidstnævntes Beretning (der vistnok skildrer Olaf

Trygvesiiu som den afskyeligste Eorrædcr mod sine egne hedenske Slægtninge) cr

især hiiist mærkelig derved, at Forfatteren ut!trykkelig bemærker, at den cr uddragen

Sæmund Ftodes egcu Rog (om Norges Konger) og den er da et blandt liere lluvcd-

bcviser mod de Sagnforskcre, som mene, at Sæmtntd kun har bcarbeidct de norske

Kongers Clironologic i kortfattede Optegnelser. Jcvnfor ellers hermed Snon-e Stttr-

lesiins bertiihiirende Reretning i hans Saga om bemeldte Konge Ode og lOdc Kap.

KbhvQS. Udg. 1ste D. S.266—2(>8. Der beretler Snorre, at Eyvind, ved Landgangen

i Kormt, havde "gjort en skjulende Hjelm" (f/oit lutlidzhjnhti) for sig og sit Folgc

for at de skulde være usynlige for deres Fjender. Tager jeg ikke Feil, troedes de

islandske Troldfolk at kunne danne cn saadan Figur ved Runer eller magiske Cha-

raktcrer, ligesaa vel som den saakaldtc Æfjishjdlm (skrækkcnde Hjelm, ved hvilken

de troede at kunne skræmme eller skrækkc deres Forfolgcre eller Uvenner o. s. v).

Denne Art afÆgerslijelm udtrykkes i dcii islandske llexebog, som tilhiircr Commis-
sionen for Oldsagers Opbevaring, ved tvende forskjellige Figurer, af hvilke den ene

ligner fuldkommen den mellemste Runceharakter blandt dem, som vi have afbildet

efter en gammel Alcmbran her ovenfor S. IGl. Den herommeldte burde, efter llexe-

bogens Forskrift, blot dannes og indgnides ved Mundens Vædske (Spyt) paa det

bedende eller besværgende Menneskes Pande med defs egen Ringbnger (i Island

ogsaa kaldet: den lægende) paa boire Haand. Ellers bleve hine hedenske Cere-

monier blandt de Kristne forvandlede til Relc{jnelse med Korset (paa forskjellige

Maader), som da ligeledes kaldtes at gora hross (gjiire Kors) o, s. v.

*) KUiwcr Norske Mindesmærker, Tavlen iVr.32, 6.

r

I
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PI. III Fig". 2, 5). Paa den sidstnævnte (en opreist Mindesteen) Ian

læses som +M og: hele Navnet Jfali eller Beli*). I den ældg^amle

^grundmurede Klrl^e paa Slijebergf ved Fredriltsfad sees i en af tvende

Indsl;rifter blandt adsl;illig*e ISlnderuner ^ som enl;elt Bog-slav for 4- (rf),

ellers fordum betydende d eller o**).

D) Svenske.

a) Foruden de storre ældg-amle Binderuner fra Sverrig", som med- .

deles paa Kobbertavlcrne, finde vi ftiljjende af de saakaldte vertikale^

mest skildrede til at meddeles i Træsnit:

1) Efter Bautil Nr. 748 staae paa en Steen i Kolunda Gjærde (paa

en Baldse, ved Steensætninjycn) i Sodermanland, efter en Indskrift i

almindelig-e Runer^ bvis Sprogø og^ IVavne henvise til Hedenskabets Tider^

de fiilgende Charakterer***)

:

'MM
Uden at ville forsog-e paa at læse denne kryptographiske Indskrift, be-

mærke vi, at den bestaaer tydelige af vertikale Binderuner. — Indskriften

i B, Nr. 822 synes at være af samme Art

2) Af en lig^ncnde Art, men aldeles uforslaaeligf for migp og maaskee

snarere (efter Liljegrens Mening) benhiirende til Runemærkernes Hoved-

*) Jcff troer, at dcuiic IndsliriTt biir licscs saalcdcs: itali raisQi) rnnar pesar um
pvclrc (o: prælrw) o: l!:»lc roistc denne Steen over (sin) Træls Li^j; i jyældcr tit for

c eller re, o i de ældste Huner. Om en Træls inderlige llenffivenlicd for sin Herre,
i hvis Gravliiii lian derfor iii{;des, scc Lnndnania 2dcn Uog Gte Kap.

**) Sjohorg Saml. for ISord. Foriiiilsli. T. 1 PI. 41 Fi{j. 124.

*) Liljegtcn synes at have (Hunurhundar Nr. 974) forvexlct disse Charaklercr med de
af ham saakaldtc '»Runmiirlicr'*: see hans Hunliira S. 49—55. Indskriften Jyder saa-

lcdcs: f 'iktirfr . aiih: Ttarfr .-raispii : staiti :pttnsi:at: pttrfiU : fnpiir : sitt : prtitar: tri(ann),

hvilket sidste Ord her antydes ved et enkelt (o{; ligesom halvt) der dannes af

cn Slanges udstrakte Tunge eller cn anden saadaa til dens Hoved horende Figur.

Hertil har Liljegren ilike lagt Mærke, men mccut, at piakn («om i flere audre)

skulde folgc paa pytUar og udtrykkes ved **Uuucmærkerne".

26*



204

stamme, ere andre Indsferifler i Bautil, som IVr. 767
0}f 819 (i to Af-

delin{fer). Paa 817 (o. fl.) sccs de blandede, med de almindelige eller
r

Simple Runer.

3) Af en aldeles læselig' Art er derimod (for saavidt) Baulil 805

(uden nogetslags Korsfigur) paa Oslberga 31arL i Sodermanland. Hoved-

indsl;riften, med almindelige iluner, lyder saaledes (med Undtagelse af

2 eller 5 udslettede Ord): Bagi (Bagij Bogi) (?) siain tpan :

si:at:fapur:sin:Eeiilhnfpa*). Derefter folge vertikale Binderuner af

den særegne Art, at de maae læses nedenfra opady paa fiilg^ende Maadc:

hvilket Liljegren under Nr. 876 kalder ^^samslafva runor" og læser saa-

ledes (nedenfra op efter): p^roan runa**)y som vistnok er riglig-t efter

Reglerne for de simple Runers Læsning; men naar ban melder, at rit

borer bertil eller er skrevet paa samme Maade^ er det urigtigt, da dette

Ord, der upaalvivlelig maa læses vit^ slaaer ved Siden af Binderunerne;

derimod bemærkes dette (om Cbaraktererncs Stilling) rigrtil^ere i bans

Riinl'dra S. t52 (jfr. Tab. I Fig. 22), bvor Throan antages at væreRuiie-

hugg^erens Navn, bvilket og de to andre Ord skulde bevidne; — saavidt

jeg* veed er et saadant Mandsnavn (jj^roan) ellers aldeles ubckjendt, men

*) Det fiirstc Ord er rimclif^viis den Mands Navn, som rcistc Stenen. Det andet Ord
synes at være fylfdi (ujistiilcde Tropper i Slagorden), men de næstlulf^endc ere

ulæseli{jc. De f()l|;onde 6 eUvv 7 Ord i Hovedlinien ere l'uhlhommen lydelige, og
lifjclcdes den Al'dudcs Navn. Ordet fmnsi deles derefter paa en iisædvanlij;: Maadc.

enin;;en af den lier tydeli^fc Sl;rift er denne : Dage (eller /to^c) .... (rcisle) dcuue
Steen efter sin Fader Iklilhafdc,

*) MærhcYiQ er den Lighed, som finder Sted mellem det andet lirumhoi'cdc JL i denne
Indshrift og den hcrtiisvarende Cliaraliter i Ulierups Jiettesluc, hvis Skrifttegn \i

meddele biauUt de kobhcrstukne Afbitdniup.er.
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et ligelydende Ord (fæm, gen.) Letyder i Oldsprog-ct Bekræftelse
j
Styr-

kelse, Tilvæxtj Ordet vit l;an efter Nordens ældste Sferivemaade læses

veit og det Hele saaledes udtryldse en Bon til en eller anden Gnc)doni

(da Indskriften virkelige synes at Lore til den hedenske Tid): veit proan

rtma: Styrk (eller bevar) Rnnerne! — af samme Art som Glavendrup

Stenens Bon til Thor, men Runamo-Indskriftens til Odin: om at vie eller

hellige Skrifttegnene. Denne Omstændighed maa lede os til at antage,

at de vertikale Binderuner, ligesaa vel som de andre, egentligst hiirte til

Hedendommens magiske Kryptographie, og at de, hvor de fandtes, derfor

ere blevne forstyrrede forst efter Kristendommens Indforelse i IVorden,

især i Norge, hvor det udtrykkelig meldes, at de Konger, der med Iver

udforle den, allevegne gave sig i Færd med at opbrænde Gudehusene,

men nedbryde de forhen til Gudsdyrkelsen horende Stene (brenna hof ok

brjota hon/ftj.

Kortere Sammendrag af Bogstaver for enkelte Ord i Binde-

runernes Stiil forekomme og ellers i de gamle svenske Indskrifter. Som

,Exempel har Liljcgren anfiirt Ordet

for K^B^*) (Steendysse, Steenkiste, Gravkammer)

ellers, som i Islandsk, kumL, kumbL Jfr. Glossariet tit Sæmunds Eddas

store Udgave II, 700.

T) En Binderune, , forekommer i en olandsk Steenskrift (i

Gårdby)**) paa en usædvanlig* Maade, da den hiircr til to forskjellige

Ord (rt gardumj,

*) Liljcgren Hiinlura Ta]>, 1 Fifj. 25. Saaledes, <Io{; u<Ion AhLrcviation, men med et

fyeldrnt H, l'orekommer del selvsamme Ord |>aa dea Sondcrvissiujjskc Runcstee«.
See Thorsen \. c. 8. 10, 17—18.

**) Al'iiildct i Sjiihorffs Saml. f. Nordens Fornalsh. 2dcn D. PI. 39 Fi[r. 231 ; jfr. sammest,

S, 58—59 oj; LUjctfrcns Uunuikundar JNr. 1307. Oui andre besynderlige svenske

Binderuuer see Sjohonj 1. c. VLGO Fjg,32, jcvnfdrt med Liljegren 1. c. Nr. 1262.
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S) Runc-Bomærter ere endnu fuldt saa almmdclig-e blandt den

svenske som den norske Almue. Efter Or. Rig^santlqvar Ilillcbrandts

mig {jivnc Underretnings har enhver Bonde i det sydlijje Svcrrlg- sit eg^et

Bomærke^ de i det nordJig^e lade sig derimod niiie med et almindeli|^t

Bymærke. Liljegren har aftcg-net nojylc af de ældste
0{f mærkværdig-ste

fra Kirkedoren i Mortorp i Smaaland, hvor Folbesag-net udgiver disse

Bomærker for at være indridsede af Folk, som have tyet dertil for at

offre og derved gjenvundet deres tabte Helbred^ — disse nemlig*:

Formodentlig* horer det fiilgende og hertil, hvis Herkomst Liljegren

ikke angiver:

(Ols, Olis, Odds?)*)

O
End et fra et Sigill, indeholdende Navnet Ilaraldr, forbeholde vi os at

meddele som en Parallel til det i Runamoindskriftcn forekommende

Monogram af det selvsamme Navn.

E) Færohoerne have i gamle Dag*e havt Runer (i deres nu-

værende Dialekt Runnr')^ og de kjende dem endnu, mest ved Traditioner,

deels som Skrifttegn, deels som Trolddomscharaktcrer. Kun meget faa

Rune-Indskrifter har man, saavidt vi vide, kunnet finde der; formodentlig*

ere Mindesmærkerne af denne A.rt der blevne voldsomt forstyrrede; —
dogf komme vi til blandt de saakaldte Vende- Runer eller bagvendte

Indskrifter at omhandle een særdeles mærkværdig. Den fremviser ogsaa

Binderuncr, som dens i Kobberstik hosftiiede Afliildning* viser.

F) Det samme kan gjælde om Grordand paa det nær, at dets

*) Liljegren Runliira Tab. 1 Fig. 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36. I alt ere de over 30,

paa Ransbergr Kirhcdor i Vest-Gotland over 40, o. s. v.
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nærværende, for Europæernes Ankomst \ilde Indbyg-jyere af csldmoisk

(mulijf og* tildeels blandet) Herlsomst ncppe forend længde efter de nyere

Kolonisters Anlrømst lyendte nojjet til de af Skandinaverne efterladte

Indskrifter, af hvilke dog nojjle i vore Dage ere blevne gjenopdajjede^

hvoriblandt en med sjeldne Binderuncr, af hvilken ogsaa en Afbildning-

hosfiilger. De mærkværdigste af disse Cbaraklcrer ere allerede forklarede

ovenfor fra den norske Tingvold Indskrift (S. 200), nemlig: R for

Ifc for h F (eller et dobbelt egfenlligst dog^ for rn efter den sædvanligfe

Skrivemaade). Desuden forekomme her: ^\ for i on, for K^, go,

for H-H, nda. Den besynderligste af disse Abbreviationer kunde

hvevkcn Rask eller jeg dengang udvikle, cndskjondt hans ogsaa af mig

antagne Gisning, at 1 betydede tenna for penna^ er fuldkommen rigtig^.

IVu indseer jeg* nemlig, efter længe at have beskjæftiget mig: med Binde-

runerne, at det paafiilgcnde A skal udtrykke baade delte Ords h (eller

her bagvendt) og- dets ^, samt tillige det folgende Ords ^, hvorfor

VI forhen alene have læst denne saaledes sædvanligst gjældende Charakter.

Her staaer altsaa virkelige tenna efter Binderunerncs kunstigere Begler.—
De 6 sidste hiiist usædvanlige Figurer menes at betegne Aarstallet

MCXXXV*).
Vi kunde anfiire en stor Mængde nordiske Binderuner, anbragte paa

gpamle Ligstene^ Sigiller og^ Vaahenskjolde^ som Mandens eller Familiens

Særkjendc. For Exempels Skyld meddele vi blot folgende Tegn paa en

aflang" llrekantet Steen, som i Aaret 1857 laae (og formodentlig endnu

ligger) som iiverste Trappetrin ved Aarhuus Domkirkes sondre Diir:

•) Sec ellers R. K. Rasks Forlilarinj i Aiit. Annaler, IV, 31^-314 med mine Tillæfl[s.

bcniæilaiingcr S, 315—317 (o. I"). Mtic herom i Fortegnelsen over <le Jiobberstuhnc

Afbildninger. Kt fuldlioniment Sideslylilic til den Fijjur eller Charakter, der sees

furan Bc|;yndclscn til Indshriltons anden Linie, j;jcnlindcs nu oj; paa dcii nylig ved
Breidabolslad i Island fundne ældgamle Broncc-Stylus. Scc ovenfor S. 199.
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Stenen er omtrent 2 Alen lanjj 0{f ^ Alen hrcfl. BIncIcrunen hm Vi^c

frem (fra venstre til hoire og ovenfra nedefter) læses: 1lht4^ (TILER).

Naar man derimod bejyynder Læsningen nedenfra og tilsidst jj-jentajjer det

nederste Bogstav, faaer man Navnet olier Ordet 4slT+4s (lUTEK eller

RITTER). Muelig slsulle begge Ordene virkelig læses paa denne Maade.

Aftegningen og Efterretningen (med flere lignende) skylder jeg Hr. Cand,

Struncky Assistent ved Museet for nordiske Oldsager her i Staden.

Af samme Art og indeholdende tydelige Runer haves mange

Underskrifter 5 Bomærker og Handelsmærker^ brugte af Sofarende, især

Skippere, i Middelalderen. — Fra Dokumenter i det kongelige danske

Geheime-Archiv har jeg selv optegnet adskillige saadanne, ved ISOOtallet.

Udstederne vare Danske, Skotske og Tydske, især fra Damborg, Bremen,

Rostock^ Oldenborg o. s. v. Om de tydske , især ditmarsehiske "Haus-

marken" har iWic/ie/scrt meddeelt interessante Efterretninger med tilfoiede

Afbildninger fra Sigiller, — endskjondt han tillige beretter, at man

endnu finder detfeslags Mærker paa gamle Diire, Diirbjclker^ Skabe,

HuUvSgeraadj Kirkestole og Ligstene samt endelig paa Diplomer istedet

for Navns Underskrift. Paa Fiihr og i Angeln skal ethvert Huus eller

enhver Gaard forhen have havt sit eget Mærke*), Af de meddeelte 20

Mærker maa oiensynlig de allerfleste snarere henfores til Runerne end til

de latinske Bogstaver. Om saadanne Mærker, brugte i Nederlandene, see

ovenfor S. 184—185. — En udmærket Oldgrandsker her i Staden, som

selv længe har fiirt Handel i det Store, har i Samtale med mig yttret,

*} L, c. S. 15—17, Jl'r, ovenfor (S. 183—184) Miclælsemt iio.fcmu'/ii/r.« Bcmærlniingcr

om saaclaniic Mærlicrs Anvendelse i {;amle dansijc Love. Oe forehominc ojj paa

forsI;jclIif;e Illaadcr i Islands {;amle Love som indridsede j)aa Ludder, der i>urde

kastes til Tinf;e, anbra|;lc paa opdrevne Toninierslolike o. s v, ] det sidstnævnte

Land picicdc tit Mærket at tinglæscs til Efterretning for Jndvaanernc.
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at han allerede i sine yngrre Aar var bleven opmærksom paa den store

Overeensstemraelsej som tit finder Sted mellem Runecliaratterer
0{f

Handelsmærker^ hvorfor han faldt paa de Tanker, at de tilsammen havde

hiirt til sammcslags Skriftteg'n.

Til de ældste Stempelpræg^, som det slsandinavishe Norden han

opvise, hiire uden Tvivl adslalli(]^e af de her (i storst Mængede) fundne

Rracteater af Guld- ojy Elektrum, vistnok mest hrugi-tc som Smykker eller

Amuleter. Af disse cre nojfle forsynede deels med nordiske, deels ang^el-

saxiske Runer, foruden andre, som kunne ansees for aabenbare Efter-

ligning-er eller Forkvakling^er af byzantinske, latinske eller arabisk-kufiske

Indskrifter. Paa nogle af dem forekomme tydelig^e Binderuner; saaledes

f. Ex. disse:

l^'(ma, mo), W (Ml o: lit eller Ut), -M all).

Desuden har man her tidlig: i Middelalderen havt virkeligre Mynter med

ægfte nordiske Runer. Dertil kan man reg'ne de 15 Runcmynter af for-

skjellige Præg, hvilke Liljegren i sine Runurkundar anforer under Nr. 2073

til 2087. — Paa nogle sees Leg:enden (stedse paa Reversen) retvendt,

paa andre bag^vendt. Paa 2073 og* 2074' læser man tydelig-: Kunar a

mol pis*) (eller pes), I det kongelijje danske Myntcabinet findes 1 af

denne Klasse (albildet bbndt dets nordiske Mynter under I\r. 502), og

2 desuden i Hr. Justitsraad Thomsens Samlin{f her i Staden.

Jeg anseer den ovenmeldte Leg^endes Betydnings for aldeles

utvivlsom, svarende til det endnu brugrelig-e islandske: Kunar (Gunar^

Gunnar) å mol pes (si) o: Gunnar eier dette Stempel. Endnu kalder

man i Island den Form eller det Stempel, hvorved en eller anden ophoiet

Fig'ur eller Charakter frembring-es, wio7, hvilket Ord Haldorsen og* Rask

oversætte ved ^%/?u5. Form, Model", hvoraf Gjerning'sordet ''atmotUy iypi-

care^ formåre^ danne efter Model", hvortil dogf burde lægg^es: stiibe eller

) Liljegrens IlunlUra S. 17(5 med Afhildniiigen Tab. VIII Nr. 1 og sammes Runur-
Ifiundar, S 249. Han antog motpis (o. s. v.) for et Stedsnavn.

2T
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stemple i eller ved en Form o. s. v. Man lyender ihl;e nogen Reg-ent i

det gamle Norden af Navnet KunaVy Gunar eller Gunnar^ som dog ellers

ifefce var sjeldent, ligesom det endnu bruges i Island og Norge^ ogsaa,

saavcl fi3r som nu, i Danmarl; som Gtmder^ i Tydsldand som Gunthcr^

Giinter o. s. v., — et Navnj som baade der og i vort Norden forst til-

lagdes Giulamgernes saavel af Eddasangenc som Nillungsagnene og

Diglene boiberiimte bongelige Helt, den ene af de Brodre, som maatte

bode med Livet formedelst en, som Brev afsendt, i Træ eller Metal ind-

ridset Runeskrifts Forfalskning. Den herombandlede Mynls Avers viser

et uformeligt Hoved med Hjelm, uden nogen Indskrift. Formodentlig er

den præget af en eller anden rig Jarl i de svenske Nordlande, som derved

synes at bave tilvendt sig betydelig Fordeel, da Solvgelialtcn kun er ringe.

Efter den kristne Troes Indforelse i Norden fandt Danmarks og Norges

Konger det bensigtsmæssigt at give deres Mynter Rune-Indskrifter, som

mere forstaaelige for Almuen end de med latinsk-gotbiske eller angelsaxiske

Bogstaver. Endnu kan man fi'emvise saaledes i det mindste 50 forskjcllige

Præg af saadanne nordiske Runemynter (foruden deber fiirstommeldte)*).

Paa nogle af disse forekomme virkelige Binderuner, af bvilke.Hr* Gand.

Tbeol. Sorlerup bar bavt den Godbed at opsiige og meddele mig disse:

a) Paa en Runemynt af Magnus den Gode (som rcgjerede forst i

Norge og siden tillige i Danmark fra 1055 til 1047): for KH (7ai, gu).

b) En anden afSvend EstritbvSen, som blev enevældig Konge over Dan-

mark 1047 og diide 1076, med Binderunen =fi for +h (ou eller samt

c) en anden af samme Konge: for (^inoj* Disse tre Mynter

findes i det kongelige danske Myntcabinet paa Rosenborg Slot.

*) Thomsen mener, at de æhlste nordiske Mynter vise Spor af to 81a(;8 fremmed Ind-

virkning, nemli|r An{;;e]saxerncs i Svend Tveskjægs, Knud den Stores 0{; Ilardcknuds

Tid, ved cnfjclske illyntmeslere i Danmark ciier deres danske ERcrliffncre, — og

derefter under Ma{;nus den Gode O];^ Svend EstritUsen, Ryxahtinernes , fursaavidt

IVordbocr, der havde været iblandt Værin{>;ernc, især i Constantinojie], ansattes som

; disse Konifcrs Mynlmestere, ofj de anvendte da til Typen dc Lyzanliuskc Forc-

8tiJlin{;er, men derimod til Lc|>cndcu tiidccis dc nordiske Runer.

F



Tredie Afdeling.

Udsigt over de ovrige, ndenfor det egentlige l^lcandi-

navien fordum brugte« enropæiiske Runearter.

Norden freniviserj som helyendt, a(lsliilli{fe Sleen-Intlsfcrifter, der

cre affattede i andre Kunearter end de almlndclig^c nordiske. For om

muligt at Lomme til en nog-enliinde sikker Kundskab om deres Beskaffenhed

Lar jeg- bestræbt mi(f for at opsiigfe og- (forsaavidt det ikke allerede til-

strækkelJgp var skeet) tilllg'e undersiige de ovrig'c, forben i Europa i Brug'

værende Runearter, dog- især med Hensyn til de saakaldte Bindcruner

eller Kvislruner, der eg-entlig^ kunne sig-es at være nærmest beslæg-tede

med Runamo-Indskriflens Former. Resultaterne af denne Monstring' fil-

lader jeg" mig* saaledcs her at meddele:

I) Om de g'amle Atujelsaxers Runer overhoved kan jeg^ især

henvise til fWilhelm Grimms udforlige Undersojyelser; jfr. ovcnf. S. Il, 16,

om en Opsats^ hvori jeg* selv har anfort adskillig't om ang'elsaxiske Bindc-

runer fra Steenindskrifter og- Membraner, IVog^le af de ældre Mynter,

fundne i Eng^land, forekomme mig^ og* at indeholde Blnderuncr af en

mere indviklet Art, f. Ex.:

a) Paa en Guldmynt, afbildet hos Rudding^ sees folgende Confi-

guralion, meg-et li{jncnde en stor Binderune:



Reversen fremstiller en Hest, paa hvillæn en Mand sidder, som paa Hul;,

hvis han ikte antydes at sl;ulle staae paa en Stridsvojyn. Under Hesten

sees en særeg-en Figur eller Mærfce*).

P) En Siilvmynt af de saahaldte Sccaitas (Skatpenge) fremviser

en simplere Binderune og: udmærker sig desuden derved, at dens korte

Runeindskrift er anbragt i to Linier^ af hvilke den forste Linies Bogstaver

staae i sædvanlig Retning, men den andens derimod vende nedad eller

staae paa Hovedet. Ruddinq angiver, at Mynten er slaaet af Edilbert

den 1ste, som i Aaret 560 blev Konge af Kent. Er dette rigtigt, maa

Bogstaverne være meget fortrukne, da Indskriften synes at lyde saaledes

i' angelsaxisk-nordiske Runer:

som efter min Mening kunne læses: A5ILIVALD eller Æpilivald

{Edelvald). Bagsiden ligner de gamle brittiske Mynter**). Denne Mynt

kan enten være præget af ÆSIlvald, Konge af Sussex, som kom til Re-

gjeringen henved 648, eller en anden Konge over Ostangeln af samme

Navn, som regjerede fra 653 til 665***}.

T) I Hr. Justitsraad Thomsens rige Myntsamling her i Staden fmdes

en brittisk Solvmynt med angelsaxiske Runer, 4-smaae Kredsfigurcr o.s.v.,

afbildet hcrlios i Kobberstik. Blandt Charaktererne er den vigtigste en

BInderunc, der vel ligner den i enkelte Alphabeter saakaldte RuneC?)

Sian^ men som dog forekommer mig at indeholde disse sammensatte Bog-

slaver, de forste i retvendt, de ovrige i modsat Retning:

Ml

) Annals of the coineiyc of Britain and hei- Dcpcndenctcn, 1819, Scenttæ !M. 1 iVi*. (>.

*) Rnddituj Amuds, Sccaltæ PI. 3 1.

Je/^ tiJIadcr nii^; al {;jore Læseron opmærksom paa de lier forckomracnde Boi{;stavcrft

lJ|;lied i«cd Runerne paa Rutliwells- KuiKct, hvilket jeg Jiar antajjet at være fra

()50, — altsaa samtidi(<;t med den hcrombaudledc Mynt.
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samlede under eet: M1^M o: ETLE eller maasLee rijjllg-cre (efter den

for Binderuner Ljemlcde Læsninjjsmaade) ELLE. Af delte Navn (som

sfcrivespaa forsIijelli{yc Rlaader, jE//e, Elli^ Ell(i) forekomme disse Fyrster

i Anjjelsaxernes Historie:

1) Den furste Konge af Sussex, som liom til Britannicn i Aaret 477.

Han sig-es at liave været den fiirste Bretvalda eller Lrittiskc Ovcrtonge.

2) Med Tilnavnet Iffingj Konge af Deira, en Deel af Nortlmmber-

land, fra 559 til 590.

3) Konge af]\orlliumberland (men ei aftongellg Stamme) 865—867.

Af den Sidstnævnte haves liun (saavidt her endnu vides) en eneste

Mynt, publiceret af u4damson*)^ men den er af en ganske anden Cha-

rahter og rober en langt sildigere Tidsalder, end den her omhandlede.

Hvad dennes ovrige Charahter angaaer, synes man i Midten at lumnc

læse n 1
1 9 men i Kanten med meget smaa Bogstaver 1 11 1 ^ der vistnoh

erindrer om de gamle Nordboers og Angelsaxers f^e, Vi^ Vifjf Hellig-

dom, Helligdomssted o. s. v., som forestodes af de hedenske Fyrster, der

oppebåre en visSfeat til Offerstedernes samt Gudstjenestens og: den dermed

forenede Rettergangs Vedligeholdelse.

8) End en Sceatta viser paa Aversen et Hoved med Hjelm og^

uforstaaelige Bogstaver; Reversen derimod meget tydelige angelsaxishe

Bog-staver, af hvilke de to fiirste ere sammenfoiede som en Binderune

(cndskjondt dette ikhe her behiivedes). Det hele udgjtir Navnet:

0: Paday Peada, Peda (Sieda). Disse Navne tillægges en Fyrste over

en Deel af Mereia, som sildigere blev Landets Konge henved 665 efter

*) I hans Ucsla'ivolsc o(» UiiflcrfiO(;clsc med AfbiMiiinfjcr over de ved Ucxliaiii, fordum
Uajfuslald, ]Hm iundne /;anile, mest nortliuiiiljorliuidslic Mynter, i alt COOO, nf 300
lorshjcHiijo Vvi^r, i Archæoloijia Ihitmmia Vol. XXV» 217-310. Æamson antager
med stor Ssxndfiyn^ijrluul , at denne Shnt er blevet nedj;ravct i Jorden Aar 867 af
Frygt for de liedensj;e Danshe, som da liærjcdc og erobrede iVorlliumberland.
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sin Faller Pendaj der rejyjcrede fra 626*). Arendt saae i Paris cn anden

Mynt med Indskriften Peada i angelsaxisLe Runer.

e) En ældjyammel ang^elsaxisl; Solvmynt**)^ der paa A^versen har

en Runeindskrift^ som maa læses Lag-fi^a, ligesom den paa Runamo. Den

begynder nedenfra til Læserens Hoire med et Monogram ^ som vi ilste

kunne forklare. Derpaa folger i angelsaxiske Runer Rogslaverne ^iXII h

(vifful eller vigidv***^^ og til Læserens Venstre Binderuncn ^9 der vel, efter

sin egentlige Benævnelse, bor læses iuf/^— det hele altsaa /?(?),... f^igiding

(eller F^ujnlvincf) y
Vigulvs Son eller Slægtning (Efterkommer), Navnet

Figtdf forekommer som en berygtet Drabsmand i Solens Sang, som regnes

til den ældre Edda. Som Egennavn findes det ogsaa i svenske Rune-

indskrifter. Der gives ellers korte bagvendte angelsaxiske Runeindskrifter

paa de saakaIdteSm/«e (f.Ex. hos Rudimj PL 2 IVr. 9, 15, 14^ 16, 17).

?) En magisk Runeindskrift fra et lille angelsaxisk Siilvskjold med-

dele vi (efter Sikkes) blandt de kobberstukne Afbildninger og henvise,

ved dens Ommeldelse, til forskjellige nordiske Sidestykker.

•yj) At Angelsaxerne ellers ogsaa i den kristne Tid brugte de mindre

Rinderuner fremlyser endvidere af adskillige saadanne, som Ilickes har

samlet af gamle Membraner, f. Ex.: De^ gives desuden

vistnok andre meget betydeligere i disse Oldtidslevninger, da Conyheat^e^

en ivrig Dyrker af sine Forfædres Literatur, har antaget det for iiien-

synligt, at mange Runccharakterer, blandede med nyere angelsaxiske

Skrift 1 adskillige gamle Haandskrifter, f. Ex. i den berorate Codex i

Excter, Beovulf o. fl., ikke fremstille enkelte Bogstaver, men Monogrammer,

som indeholdt hele Ord t). Vistnok forekomme der mange enkelte angel-

*) Vi hftvc ladet Mynten afljildc i Kohberstik fra liudings Vaerls: Appcndix, Scealtæ

PL 26 Nr. 4 {men der sat paa Hovedet).

**) Mer ligeledes i Kobberstili fra Rnding 1. c. Sceattæ PI. 2 IVr. 8.

***) Hvis ncinli{>; det forlængede ^ skal forestille en Bihdcrune af Ml.
**) De samme Cliaraktcrcr findes 0{j som nordiske Binderuncr. Jfr. ovenfor S. 190, I93w

f) Illustrations of Anglosaxon Poetry, London 182G, LXXXV, 143, 254.
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sax]sl;e Riincr, som vetl deres sædvanlig-e Benævnelse betegne et hecit

ligelydende Ord, f. Ex. *>^*5 eåel^ wm«, Mand, Menneslse, aldeles

ligesom den nordiske Rune T (inaffr^ af samme Betydning bruges i de

tre nordislje Rigers Membraner fra Middelalderen o. s. v. Da enlselte af

disse Haandslaufter just benytte denne SLriftart til Oidosning af Gaader,

saa liar ff^. Grimm (1, c. S. 122) megen Ret til den af ham fremsatte

Bemærkning, at denne og' flere Kjendsgjerninger vise, at Angelsaxerne,

efter at de havde ophiirt at bruge de simple Runer til almindelige Skrift,

dog bevarede Runealphabetet til Afbenyttelse for synderlige og hemmelige

Skrivemaader, indflettede som kryptographiske CiiiiTrer imellem de sæd-

vanlige latinske Bogstaver, — samt at et lignende Forhold yltrer sig ved

den Brug af Runealphabetet, som Ilrabanus Manrus tillægger Marco-

mannerne og visse angelsaxiske Forfattere ligeledes de ældste Normanner

eller Nordboer overhoved. Saaledes vedblev Runerne i England lige til

det yderste at svare til deres ældste Benævnelse som Hemmelighed for

de fleste, men kun ret bekjendte for dem, som vare indviede i disse

Skrive- eller Trolddoms-Kunstens Mysterier.

II) Om de egentlig* tydske Runer ere fVilhchn Grimms ovennævnte

Skrifter at ansce for de fuldstændigste og bedste, hvorfor jeg her især

henviser til dem og de deri afbildede forskjellige hertilhorende Alpha-

beter samt kryptographiske Skriftarter af samme Art som vore nordiske

m, m- See ellers herovenfor S. 156—158, hvor vi have omhandlet en

der beskrevet og afbildet Steen, funden i en hessisk Hedenoldsgrav, der

synes at indeholde en Indskrift, mest lignende nordiske Runer (tildeels

med Lig-aturer) af den ældste Art. Flere Indskrifter af andre Arter,

fundne i tydske Hedenoldsgrave, omhandles (og: tildeels afbildes) i det

samme Skrift. Andre gamle tydske Runestene vides forhen at have

været til, men ere forlængst atter tabte. Hertil kunne vi regne den saa-

kaldte Schaumburgske og en (efter Aftegning) upaatvivlelig Runesteen,

der forlængst er bleven nedsænket i Elben, ikke langt fra Hamborgs
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(hvilfcen Slyæbne sandsynligviis mange saadanne bave bavt ved eller bort

efter Kristendommens Ind furelse)*). I\ogle af disse og flere tydsfce Ind-

sbriftstene nævnes vel af Klemm^^)^ men denne Forfatter nægter dog de

gamle Germaner al Sfcriveliunst paa Grunde eller Paastande, som jeg

for min Deel itl«e ban ansee for fyldcstgjorende. Om end Tacitus

(i noget tvetydige Udtryl«) nægter Germanerne den Kunst eller Slsib at

sbrive Icinlige Breve paa Romernes Viis (egentligst dog Kjærligbeds-

breve)***), bunne de vel bave Isjendt og brugt Bogstavslsrift til Indslyæring

i Træ eller Indridsning i Steen o. s. v., men i al Fald omtaler ban Altre

med Indskrifter ved Asciburg eller Asburg (nu i Hertugdommet Cleve) ****),

) Scc herom cn Efterretninf; i if/pnsrr^ HunstMatt INr. 57, 1833, S. 288 med tilhorende

Afhitdnin};, tajjet af cn unævnt OldjfraiiUslicr i llamhor^s ved lav Vandstand, Ofj til-

sendt Prof. iiiischiug i Brcslau Jiort fcir hans Diid.

Handbueh der Germanisehen Allerthumsliunde yow l\r, Gmtav Klemm, Dresden 1836,

8, S. 194—195. Del være clJers lan^jt fra mijf i andre Henseender at ville nedsætte

^ dette gode og hensigtsmæssijje Slirifts sande Værd. forfattorcu havde ikUe, ligesom

vi, havt Leilighed til at sce de ældgamle Indskritter her i Norden, der tilfældigviis

ere blevne vedligeholdte fra lledenoldsdagenc; —• dog l^unne vi ligesaalidt som de

egentlige Tydshe opvise Urner med Indshrifter; de have il;l;e været i IJrng hlandt

Forfædrene, og vi picie heller ikke at forsyne selve Ligkisterne med Indskrifter.

Derimod vide vi, at de gamle Skandinaver undertiden have lagt Indskriftstene over

Urnerne, ligesom nogle endnu pryde Ligkisterne med Plader, graverede i Lapidar-

stiil, o. s. V.

***) Dr. G. L. Baden oversatte (1795, S. 45) de meget omtvistede to Ord i Gcrmania's

19de Kap. ved "Elskovsbillcltcr" og tilfoicr i cu dertil horende Anmærkning: "At
*'de Tydskc som de egentlige nordiske i Taciins*s Tid ikke skulle have kjcndt Hog-

'^stavskrift, kan jeg saameget mindre indbilde mig som endog i gamle Sange Odin

"hiin Gamle tillægges Runeskriftens Opfindelse. Kilers sknl A. L. Kilnujsmnnn

"i sin Disp, dc orir/inc litcrar. amntorinr., Hilon. 1 70ti have bcviist, at literaritm

"sccrcta ere hemmelige Kjærlighedsbrcvc, og «/. F. Gronov har bcviist det samme".

Anton bemærker til sin tydskc Oversættelse (1799, S. 135): ^*sccreta litcmrum sind

^'secrctæ litcrte, heimliche Briefe, Bulerbriefe." Tacitus selv omtaler ellers forsl^ellige

af Germaner skrevne Breve af andre Arter (f. Ex. i Annal., II, 65, 88).

***) Et andet ^sci&Hr*7 (Asaburg eller Asburg?) har vel ligget paa eller ved den saakaldte

mons yi.tcibnryms , nu Zobtcnberg i Schicsicn; der sccs endnu kolossalskc Billeder

af Mennesker, Dyr og Fiske, udhugnc af Granit; forhen bare dc Indskrifter, som
nu for det meste ere udslettede. Dc faa Bogstaver, som kunne kjcndes, ligne Ru-

nerne
,

I

^ ^
Busching Wiichcntl. Nachr. (1819) IV, 349 o. f.



217

samt adskillige Mindesmærlser og" Gravstene paa Gernianicns og" Rliætiens

GrændscFj hvis Indslsrifter Taciius (eller lians Hjemmelsmænd) antojye

for at være affattede i græske Bogstaver ^ der vistnok have en saa stor

Lighed med Runer (som ellers vare ubelyendte for Romerne), at disse

Skriftarters fejlagtige Forvexling meget let kan undskyldes for dem.

Omendskjundt Tydskerne plciedc at male eller indskjære deres

Runer paa Træ, endnu i det 6te Aarhundrede*), saa fortrængtes dog

snart denne Skrift ved de overhaandtagende romerske^ saa at den g-amle

nu er næsten aldeles forsvunden paa enkelte med Runer betegnede Old-

sager nær, som hist og her tilfældigviis ere blevne opbevarede i Museerne**),

med Undtagelse af de oldtydske Alphabeter, hvilke Wilhelm Grimm

bedst har fremdraget og oplyst af ældgamle Membraner, m. m.

) Efter de Jjcromte Vers af l'cnmifius^ skrevne hcnvcd 570;

Barbara fraxincis pittgatnr runn tnhclliSi

Qi'odffitc papyrus agit virffula jdniia tmlct;

Pagina si rcdcat pcrscripta dolntilc charta

Qvocl relvgi potvrit frnctas amanlis crit.

— Brcvsljrivercn bad derhos siu Ven Flaviiis at skrive si(; til i{fjcn, om han saa

vilde med hebraiske, (jræske, persiske eJler runiske Cojfstaver. JSec ellers ff^, Grimm
J. c. S. 61—07.

**) IVoglc af de i tydskc Samlinfjcr opbevarede Kalendere, indskaarnc i Trae, ere vel

nordiske, nicn andre virkrlijj indenlandske, f. Ex. en for Aarct 1411, tiUiorcude

Gehcimeraad Friherre v. Moll i Miinctien, som Iiar u(lj;ivet den i Steentryk paa

10 Qvartblade, 1814. See Graters Idiinna und Ilermodc 1816 S. 78—80 med hos-

folj^cnde Afbildninjj^. En anden Levnrn}; af nuncski iftens liru{;; paa cn saadan Maadc
til Forhandlinger mellem Mand U[; Mand, er vel den Skik, som endnu ved dette

Aarhundredes Iteijyndelse iafjttogcs af Indvaanerne i Matter-Dalen i Selnveitz, at

deres Contrakter o|j lijol)slutnin{|er indskares i Trie. iloist niærke]ij;t cr det da, at

en li{>nendc Skik endnu Under Sted hos Osscrne eller Osseternc (fffrdum kaldede Aser)

i de kaukasiske Dale, idet de indskjære visse Tej;n paa Træstave til Eflcrrelniufj for

hinanden indbyrdes. Skandinavernes Karvestokkc, Tydskernes IJcrbholz o.s.v. ere af

den selvsamme Oprindelse. Fordum bru|;tes disse, nu til Almuens Kroer, lloker-

boder o{j Skjænkcstuer forviste Træ-Dokumenter som viylijjc Regnskaber eller Regu-
skabsbi]a{r. E,i niej^et stor Samling af saadannc havdes lii;e til dette Aarhundredes
Rc/;yncleLsc, eller cndoj; til for nofjle Aar siden, i det britliskc Parlaments Archiver,

men den blev paa eenjjang, som unytli{;, (idelajjt eller opbricndt. Nogle af de

mærkeligste Provcr burde man dog have oj»bevarel til Underretning for Samtid

Og/ Eftertid.

28
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Endelig* hun det vel endnu ansces for uafgjort^ om ildte endeel

indliugnc Steenslsrifter, som findes i visse g-amle tydslse Bygningers Mure,

ere en virl?cli{f Levnings af Germanernes g^amle Runer, eller en ynjfre

fordreiet Efterligning- af dem. Som saadanne nævnes især en Indskrift i

det gamle Slot Cadolzburg (i Nærbeden af IViirnLerg*, Iivor Margreverne

af Anspach fordum undertiden residerede); — jcg^ har il;l;e seet nog-en

Afbildning" af dem, men veed liun^ at Nogle, som bjendtc dem^ have

antaget dem for en særeg-en, men uforstaaelig* Art af Runer. Andre

have anseet dens og: andre lignende Indskrifters Cbarakterer for vilkaar-

lig-e Steenluiggermærker. Den historiske Forenings i Middel-Franken har

nylige publiceret en Afteg-ning: af en Indskrift fra Kirketaarnef i Insing-en,

meddeelt Selskabet af Decan lircss sammesteds*), som sigfcs at ligene

den ovenommeldte i Cadolzburg, hvis Cbarakterer og antages for identiske

med den. Det er vist nok, at nogle af disse Fig-urer lig-ne Rinderuner

eller Bomærker af deres Art, endskjondt de i visse Henseender, med

Hensyn til de fremherskende Former, afvige fra vore nordiske, især ved

lige istedetfor skraa Steger blandt de mindre, som udgaae fra de saakaldte

Stave eller fulcra (de perpendikulære Linie-Træk); dog^ ere atter andre

af Sidestreg-erne skraa, ogf danne bekjendte Runer. Vi meddele her fol-

gi3nde Prover af disse Charakterer, hvorved det kan bemærkes^ at de

lange, paa tvers gaaende Streger undertiden kunne tænkes at danne Ru-

nernes I, paa en Maade, som neppe var almindelig- i vort Norden:

Disse Charakterers Slæg:tskab med Binderunerne ogf de deraf opkomne

Bomærker synes at være umiskjendelig^; jfr. ovenfor S. 191, 192, 195,

198—99 o. fl. Fifruren Y svnes da at være en Afændrinnr af men

) Neuiiter Jahrcsbcricht des kistorisclicn Vcreins in Mittclfranhcn. Fiir das JaLr

1838. Niirnberg 1839, 4lo, S. 45—47 (med lilliorendc litUoijrapberedc Tavle),
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A af (S den sjcldne Rune for h (m), f. Ex. ptia den sondervIssln{ysl;e

Runestcen*). Rimelijfviis er denne Form en Variation af h for H

(u eller lO? som i Norden forel;ommer langt lijppigere. Y og- A fore-

Isommc ellers temmelig ^ypp'ff blandt de af Stralilenbcrg afhildede

sibiriske Indskrifter, som man har antaget at va;re beslægtede med de

nordiske Runer**).

Forfatteren af den lierombandlcde Undersog^else, der ikke vil

erkjende Insinger Charakfererne for Stcenhuggermærker, anforer som

Beviis for at dette ikke kan være rig-lig-tj at man i Syd-Tydskland eller

Franken finder mange lignende nbekjendle Cliaraklcrer paa de opmurede

saakaldte Votiv- eller Marter-Slotter, til livis Opforelse kun en eneste

Meisel udfordredes. Der gives f. Ex. en saadan ved Veien mellem

I\urnber{f og Ulm ved Kammerstein i Landretsdistriktet Sclnvabach^

hvilken han (eller Selskabet) har ladet afbilde. Denne Stiittcs 4 Sider

vise henved SO saadanne Tegn, der umulige kunne hidrore fra de Steen-

hug-g-ere, som have været beskjæftigcde ved dens Opforelse. Fleerheden

af disse Charakterer ligner enten Runer eller Rinderuner, — f. Ex.

a) Runer: tTA=t=l5l^4X^ ^***)

b) Binderuner: ^ ^^-^ ^ ^ ^ 4^ X
Overst paa denne Stolte ere paa alle 4 Sider BasreHcfer anbragte, som

forestille Christus paa Korset, en Biskop med andre menneskelijje Fi-

gurer (do{f uden Glorie) o. s. v. Paa en af Kanterne sees alleroverst

arabiske Ciffrer af deres addstc europæiske Former, som maa antages

•) Scc Thorsen om dette danske IMindcsmærlic fra det lOdc Aarlitindrcdc 1. c. S. 10, 18.

Han har liun l'iindet >lajjc til denne Hune paa LjJUfby Stenen i Helium Herred.

Adskilli|rc nflnsinj^cr Cliaraliterernc nærme si{j og meget til de linsh-lappiskc Runer,
som sliullc hcskrivcs nærmere i det Foljjcnde.

**) De to sidste Cliaraktercr forekomme dog paa Stotten i en næsten horizontal StiUing.

Originalens BogNtaver ere ellers meget stiirre end de i»er Lcnyttede Runetyper.
Det samme jyelder og om de tivrige her frcmstiltc saavcl Rammersteincr- som
Insingcr-Charaktcrer.

28*



220

for Aarstallet 1494. Da er mnelig* Stolfcn bleven resfaurerct eller

Billedværkerne tllfiiiotle; Postamentet, hvorpaa Runerne lindes^ Isan være

meg-et ældre. KirLetaarnct i Insing-en er og", efter en Indslsrift i sædvan-

lig-e nyg-othislæ Bogstaver^ blevet opfort 1488, men derfor kunne gjerne

ældre IndsLriftsfene være blevne benyttede dertil og indlagte i Muren^ —
b'gcsom Olmis Maquns (som levede paa den Tid) beretter, at en stor

Mængde Runestene da forlængst var blevet indsat i de svenslse Klrlsers

Mure*), livillset Erfaringen i vore Dage paa det fuldstændigste belsraifterj

det samme vises og* at være Tilfældet ber i Danmarl; baade ved Kirke-

mure og- Kirkegaardsvolde. I Tydskland bar man maaskee ikke endnu

lagt Mærke til denne ved dets gamle Steenbyg*nlnger dog- uden Tvivl

særdeles mærkelige Omstændigbed.

Den lærde Forfatter, bvem vi skylde de ovenommeldte interessante

Efterretninger, anseer bine Cbarakterer for magiske (bvilket Nordens

Binderuner upaatvivlelig tildeels fordum vare, og: de vedbleve længde

at anvendes saaledes til den nyere Tids Trolddomskunster). Dette slutter

han deraf, at nogle Figurer, der ligne dem, findes i et nekroniantisk

Manuskript, som blev bam meddeelt af Rigsarcbivsekretær Zenher ^ der

nævnes disse (og flere, som tildeels have deres Sidestykker i nordiske

Hexebiig'er) Jignræ liierarnm divinarum (i Overeensstemmelse med vort

Hedenskabs Meninger om Runernes Oprindelse fra Guderne), men denne

Benævnelse faaer dog der et jodisk-krislcligt Anstrog* ved en anden noget

vidtloftigere: Characteres et signacula sancii Dciy a rege Salomone nobis

tradita. Herved foranlediges Forfatteren til at lienfore Insinger- og Ca-

dolzburgcr-Cbaraktcrernc m. fl, til Bygmester-, Murer- eller Sleenbugger-

Selskaberne i Middelalderen, som pleiede at udlede deres Kunsts Op-

*) Især (f. Ex.) de store Itirlior i Aros o(; Strenfjnas, Iivor Afgudstlyrliclson safydes* at

have Horeret, med Kampe (cJler KanipJojjc) mellem Kjæmper ojj Hiser: ''prout ccincrc

**liccbit in immnnibus snxiSf c campis cl montibiis in partetes ccclcsiarnm trnnslntis,

*'in qvihus liierarnm (fothicarnm tonr/o alqtic ohliqvo ordinC leyutitur gcsla dictonim

**gigantuni?^ Hist. fjent. seplcnlr. Lih. Fil Cap, 14,
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rindelse ojy selv deres Broderslcabs forste Stiftelse fra Jerusalems Tempels

beromte IJy^flierrCj og* ham tilsl;reves da tilli{ye de majjisLe CharaMererj

hvorved de meente at fremtrylle Held for dem selv eller de af dem

opforte By{ynin{jer*). — Herved maa man erindres om, hvorledes utve-

iydig-e nordisk -tydslie Runer i en rcg-ensl)ur{j:sli Membran fra det Ute

Aarhundrede, hvilhen Eccard har benyttet, g"ives de vildledende og^ mysti-

ficerende Benævnelser af hebraiske, chaldæiske, syriske, arabiske o.s.v.**).

Jfr. ovenfor S. 160, 161, 2den Anm. om de nordiske Munkes Bestræ-

belser for at omdanne den hedenske eller saakaldte sorte Majfie til en

hvid eller jodisk-krislelig*. Og-saa til vort Norden, selv tillsland, udbredtes

hine mystiske, i Forbindelse med den bibelske Historie satte Charakterer,

der tilskreves den vise liouf^ Salomon som Indskriften paa hans Seg-l

(sigillum Salomonis) o. s. v.

Af en hiii Alder, der vistnok strækker sig* til Nordtydsklands

hedenske Tid, er uden Tvivl en særdeles mærkværdig" Guld-Fingerring"^

som nylige blev funden ved Koslin i Bag^-Pommern (det g^amle Hertug*-

dummc Cassuben). Ledebur har oplæst en Afhandling- derom i den

g^eographiske Forening: i Berlin (den 6te September 1839). Efter hans

og- fleres Beskrivelse er Ringgen meget massiv, med 5 Kanter, af hvilke

enhver har to Facetter, paa 9 af hvilke forskjellige Charakterer og" Fi-

*) Uiulcrtidon tillijjc for Mciiiffhedcn, Staden o.s.v., da disse magiske Indskrifter, h^C-

som dc mindre iicnimciif;IicdsfiiJflc paa Klokker, Vcirliancr o. s v. Iiavc sif^tct til at

afvende llnf;!, Torden, Ildebrand lu. m., vel ogsaa til at afholde og lamme Fjender,

Rovere eller Voldsmænd.

**) ti. G. Eccardi de originc Germanornmi cd. C* L, Schcidiiis, GocUingæ 17^0, 4to,

pa(j. 192, Tab. XIV, To af disse Benævnelser , ncmlij; {;;otliiske oj; alaniskc, erc

vistnok dc snndsynlij;:ste, da 0|;saa Alanernc vare et Folk af jjolliish-asiatisk Oprin-

delse og rimelijfviis nærbcslæj;;todc med vore nordiske Forfædre. Carl den Store

ansnac den Skik blandt de JNyomvendte at diibe Klokker for hedensk og; forbod

den derfor, li{;e8nm og en anden (sikkerlij; bcdcnsk), som da var i IJru^j^, at opbænfrc

Skind- eller Pcrjjamenlsslrimler paa hbie Slænjjcr for at afvende Uveir; sikkert

vare da disse Strimler bete^jnede med Trolddomsriincr eller mn{>iske Besværgelser,

ligesom andre furlien i <lct hedenske INorden anvendtes til formelig Lægehjælp

(jfr. ovenfor S. 141). See herom en Opsats af Ueinzc (som vi nærmere komme til

at omhandle i det Fcilgcndc) i Graters Idunua und llermodc, 1814, S. 104.
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(rurer ere svajft, men net, ind^jravcde, f. Ex. det saavel i Norden som i

Indien foreI;omracnde æld{famle Tcg-n etslags Trelsltiverblad, Fug-le-

hoveder o. s. v,, men paa den 10de oventil 5 nedvendte Runcbo(fstaver

og: der nedenunder en tydelig, men dog ild;e med Bestemthed let forldarlig

Binderune. Selve Runerne ere lydelige nols, men dog: meget tvetydig-e,

da de kunne læses paa forslyellige Maader, naar man (af Figurernes

Stilling' at diimme) vender Ring-ens overste Side ned:

a) hvis man læser ligefrem:

fl 1 (fir^ ) — UTO (OTO, OTTO),
#

rimeligviis den Mands Navn, som eiede Ringen;

b) læser man derimod Stavelsen bagvendt faaer man Bogstaverne

Rrn o: Navnet Æv (eller Æ/%
hvis her ikhe ellers menes en eller anden af de Halvgfuder (Dæmoner

eller Genier), som fordum blandt Tydsfcere, Angelsaxer og: Skandinaver

forte dette Navn eller andre lignende, som Ælf, Alf, Elb^ Alp o. s. v.*)

Binderunen har denne Slsildselse, naar man, efter Figurernes Stillings,

antager den for retvendt:

ogf derimod nedvendt, men svarende til de simple Runers rigtig-ere Stilling-:

I fiirste Tilfælde maatte Binderunen nærmest læses ALI eller OLI, i

andet LAI, LOI5 antager man den for kunstig-ere sammensat, han man

læse den som Monogrammet eller Bomærket OTI, OTTI (OTTO)**).

I agtede tydske Blade har man ang-ivet, at dette Fund af nordiske

Runer og^ Guldbracteater (?), er det forste man har gjort i Tydskland.

Dog^ kunne de her anfiirte Runer ikke med stiirre Ret kaldes nordiske end

de angelsaxiske eller tydske, men snarere omvendt. Det her staaendc 11

) Sec Grimm Dcutselic Mytholugic (1885) S. 248 o. f., F, Magnuscn Lex. mytholog, vct,

hor, (1828) S. 1—7, 323- 324, 737, 820.

**) Ertcr Prcussiftclic Staatszcilunf; af 18de Octobcr 1839 Nr. 289, sanxt cn af Fried-

Uinder i Berlin mcddecJt Efterretning i et Brev af 7dc Juli s. A.
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«ller tt nærmer sig* fuldt saa meg:et til beg-{ye de sidsimeldte Former.

^ er tilfælles for dem alle. ^ tilhorer eg-entlig^st de anjfclsaxisk-tydslse

og det forelsommer ligeledes i Binderunen. Hvad Guldbracteater med

Runer eller lignende Char^literer angaaer, da er det vistnok, at adskillige

saadannc ere fiirst komne for Lyset i Tydskland eller tydske Museer,

navnlig fundne i Meklenborg- ojf Pommern.

Egentlig-st hurde de saakaldte Fendiske eller Slaviske Runer hen-

fores til de fordum i Tydskland brugte, men da de deels have udgjort

en særegen Art^ 0{f mang-e afde Oldsag-er^ som formeentllg: ere betegrnede

med dem, af sagkyndige Lærde, især i den nyeste Tid, mistænkes eller

beskyldes for at være uægte eller forfalskede, ville vi herefter betragte

dem nærmere i et særegent Afsnit.

III) Det er bekjendt, at Nogle have villet udlede det saakaldte

Moesotjoiliiskc Alphabet fra Runerne, Andre derimod omvendt (jfr. ovenfor

S. 9). Saaledes som vi nu have det er det for en stor Deel lempet

efter det g-ræske, ved den af Ulfilas i det 5te Aarhundrede foretagne

Reform, men forhen have hine Gother sandsynligviis brugt andre Bog[-

staver, da vi have troværdijye Efterretninger om, at Skyther, Sarmater

Og: IJastarner (som af Taciius og* Strabo re{fnes til Germanerne) have i

Oldtiden betjent sig: af særeg-ne Skriftarter*). Hvorvidt disse have stemt

Overeens med Runerne, vide vi nu ikke. Til Skytherne borte Geterne,

men til disses og" Bastarnernes Efterfiilgere hiirte de saakaldte Moeso-

Jfother. De have da rimeligviis i deres hedenske Tidsalder betjent sig: af

af hine ældre Skriftarter. Hoist mærkligt er det, at der i de ældste

Levning-er, som vi have af Moesogothernes eller rettere overhoved Go-

thernes særegne Skrift, findes de fleste Charakterer, som stemme overeens

med Runerne, men endnu mærkeligere er det, at netop de Bogstaver,

iivilke Ulfilas ikke fandt at svare til det Græske, ere virkelige Runer,

) Efter St/nccUus, Ccdremts og Chronicon Paschalc} scc Strittcri Mcmor, Populorum
IV, 550.
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og maa saaledes antages at være beholdte af deres ejjet ældre til disse

svarende Alphabet^ — nemlig* disse:

5 >5 Runernes V (F)

, TI — n (U)*)

, h — hj lindes i ang-elsaxisl«e ojf nordiske Runeskrifter

som for Iivilfcen Charakter ellers dette Bog-stav

er overjyaaet til sin nærværende Minuskulform

i g^otliisk-latinsk Skrift og* Tryk. — Desuden er

Moesogotliernes

Ligeledes er velMocsogothernes d et omvendt P men deres I* oprindelig

4^

Lave disse vel og været dem bekjendte i Bindeformen; — saaledes see

vi i det mindste 5 at de have behandlet deres nyere j nu bekjendte Skrift-

tegnj f. Ex.:

som Monogrammer for Markus og Matthæus (i den beromte saakaldte

*) I den forste af disse Former findes denne Rune virkelifj i ct oldtydsh Runealpliabet.

*) Ofjsaa Idder har la(jt Mærlie til den uvcnumUandlcde Li{;lied: "Merliwiirdi^j ist cs,

•'dass sicli untcr den nuclistahcn des UUilas, die |rrus'Atcnthcils den ipieeliischcii

*'und lateinischen ITnzial-Buchstabcn nacUf;cbi!det ersclieincn, vier iinden, die olTcnbar

'*dor UuncnscbriCt an(;ehorcn. SoUtc er cin attcs Nationalaljibabct vor Auj;cn f^ebabt,

"es nacil dem {jriechiseben und Jateinisclicn {jemodelt, und durcb sei'ne Uebersctzung

"des iVcuen Testamcnts in dem Maas&e xur Vcrbrcituu(; desselben bcijyctra^jeii

"baben, dass man ibm spiitcrliin sof;ar die Erfnidung da von zuscbricb? Die Gcscbicbte

"sa{;t uns bierubcr nicbts Sicbcros/' tJeber das Alter der Huncn-Kalcndcr (Abb.

der bisl, phil. Kl, der Kiiiiii;!, Akad. der Wiss. m Berlin aus d. J. 1829 S. 50).
Æ

*) Efter det af Arendt udg:ivne Ulphilinni Codtcis nculpturu liyned edciuU Specimen

Benzeliannm* Lincopue i SOiS,
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IV) Paa den anden Side Isan jeg* ililse andet end finde det mær-

Iteligt med fWilh, Grlmm*)^ at enLelte af disse eg^entlig- g-otliislse Runer

eller saalialdtc inoesug-othiskc Bogstaver synes at have tilhurt et Alphabet,

der hrug-tes af de hedenslse Preusser^ efter hvad der secs af den Indskrift

paa en af deres Faner , der forst blev aftejfnet af Simon Griinmi og^

sildig-ere af Lucas David i deres preussiske Kronilser**)^ Afskrifterne

afvi{je nog^et fra hinanden og raaa vel saaledes være tagene fra forskjellige

Originaler. De bleve begge aftegnede i Bayers Opiiscula'^**) ^ hvor

Indskriften antag:es for ægte. Det samme har den her fuldt saa sagkyn-

dige Tliunmann gjortj samt endvidere sogt at læse og forklare den, deels

ved Hjælp af det gothiske, runiske og flere gamle Alphabeler og: deels

af hans udbredte Kundskaber i det lettisk-preussiske Sprog, — altsaa en

lig-nende Fremgang:smaade som den, der bruges i vore Dage af Hiero-

jjlyphernes og: flere hidindtil ubekjendte Indskriftarters Forklaring* fra det

g^amle Ægyptiske ved Hjælp af det nyere Kopliske. 77<Mnm«u«****J for-

klarer tildecis Overeensstemmelsen mellem hine Charakterer af Gothernes

fordums Ophold i og Herredomme over de af Letter, .Esther, Lithauer,

Preusser o. fl. beboede Lande. Enkelte af hine Charakterer lig-ne og

dem, som forekomme i visse, endnu for det meste uforstaaelig-e Indskrifter

paa skandinaviske Runestene. Vel har f^oijf(t) sogt at vise, at hiin Ind-

skrift er forsætlig: opdig:tet af Grtinau^ af hvis ovrige ellers ubekjendte

Efterretning:er han selv antager adskillige for troværdige og sandfærdig^c;

*) Ueber Deutsche lUiuen (Zusiitzc) S. 324-326.

**) Prcussischc Clironik von Waj;. Luens David, Iioraiis{;c|]^. von Hcnntg^ I, 40. Figu-

rerne Og Uugstavci'iie vare indvævede eller udsyede paa Fanen (eingewirekt); ogsaa
synes den samme Indskrift undertiden at have været anbragt paa et Skjoldhanner.

***) ilalæ, 1770. 8 (fcfns inscriptio Prussicn, S. 371-380).

Untcrsuchunjren iihcr die alte Gcschiehtc ciniger nordiselien Tolker, Berlin 1772
(Vcrsuchte Erkliirunj; cincr alten preussiachcn Aufschiirt, S. 221—248). Jfr. itri/n-

jnlfx Pcricul. runolog. S. 33.

i) Geschichte Preussens, Ister Th. (1827) Beilagc IVr. IX: Ucbcr die altpreussisehe

Pahnen-Inschrift, S.68G-C95.

29
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med al Agtelse for den ypperlifye Historiker, som bar fremsat denne

haarde Beslsyldning-, I;an jeg: ild;e andet end her være af en anden Mening.

Han modsiger den Sætning af Thunmann^ at Beretningerne om denne

Indskrift ere tagne af Biskop Christians (nu for det meste tahte) preus-

siske Ciironik, skrevet paa Latin i det 12te Aarliundrede, af hvilke begge

de fiirstnævnle Forfattere have ost mange af deres Efterretninger, idet

han finder, at Lucas David her ikke bar oversat Fanens Beskrivelse af

Christian^ men kun udskrevet den af Griinau* Jeg kan dog ikke sec

rettere nf Hcnnigs Udgave af Davids eget Haandskrift (I, 38—40) end

at Bayer har fuldkommen Ret deri, at den ældste Kronikc her paa-

beraabes som Hjemmel*). Derimod er det mueligt, at David bar sparet

sig nogen Umage ved at benytte sig af Griinaus ældre Oversættelse,

hvor han fandt den rigtig; — især maa det dog bemærkes, at Davids

Copie af Indskriften er afvigende fra den at* Griinau meddcelte, altsaa

ikke udskrevet efter ham, og dette antager jeg for end et Beviis mod

f^oiffts Mening, enten saa David med Hensyn til selve Indskriften har

copieret Christians Kronike (maaskee et andet Exemplar af samme, end

det af Griinan benyttede), eller en anden nu ubekjendt Kilde, muelig

nedstammende fra et preussisk Toihuus, Arcbiv eller en anden Ordenen

tilhorende Samling, hvor fiirst Fanen og senere kun en Beskrivelse over

den (med Charakterernes og Pigurernes Aftegning) har været bevaret.

Meget vigtigere ere Voiijts Indsigelse mod Thnnmanns Aftegning og

Analyse af Indskriftens Charakterer og hans derpaa grundede Fortolknings

især de, at Thunmann deels kun har holdt sig til Bayers Kopie, men

*) Ordene ere disse: '*Jclxt wollen w'tr weilcr die gcscliiclit so sicli unfjcfelir (wic

'*IIerr Chrtsfi/mus der crsle I*rciissische liiscliol! 8c(zt) im Jar (^liristi lunflliiindcrt

"und fuiifKi;^ zii|;('tra{;;cn crzcliicn. Derselbc veriiieJdet in seincm Buclic dasz er

'*voii dcii Kiiidern Belial, dasz isl den Preuszf'ii, hålt fjeschiic'l>cn , 0«s oLcn|re-

**nandter Diuoncs in scinc Vorzcichnus aueli' sct'/t, dasz Cast Jerlich" (o. s. v. li^je

1:1 Indskriftens Slutnin;;). Atter si/;cr Forf. S. 53 (om det der af ham herettede)

'^laudts der sclirill't Doviini Christiani dess crstou l^reussisclien DiselioJls (voa dcui

^'Icli dicsz tliuu biesz daiier am mcistcn habe)'' — o. s. v.

«
1
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ikke til Orijyinalen i Luens Davids Manudshvift^ som da ildse var udg^ivet*),

men forvaredes i det preussiske Geheime- Archiv paa Konl{fsberg: Slot

(hvis Forstander f^oifjt nu er), — deels at lian ikke havde fulgt Ind-

skriftens Interpunktion, samt overhoved tilladt sig* vilkaarlige Forandringer

ved Charakterernes Figurer. Disse Indvendinger ere saa vægtige, at

denne Sag nok fortjente at reassumeres til en grundigere Undersogelse,

hvilken nu vistnok er meget lettei^e end for, da Davids Attegninfr af Ind-

skriften niiiaglig er publiceret ved Trykken.

/. L. V. Parrot har foretag'et og^ meddeelt en vidtloftJ/f philo-

logisk Undersogelse over denne Indskrift**), til hvilken Voigt ikke har

taget noget Hensyn. Ligesom Thmimann^ Daycr^ JV. Grimm ogr Bryn-

julfscn (alle velbevandrede i Oldtidens Skriftartcr) anseer han Indskriften

i Hovedsagen for a^gte, endskjiindt han (som rimeligviis har efterseet

Davids da udkomne Værk med det deri indeholdte Facsimile) foreslaaer

adskillige Forandringer i Oversættelsen, ligesom han og meddeler en lettisk

Omskrivning af den Sproget kyndige Pr.æst Bcrgmann, Alle disse

Bearbeidelscr udtrykke Biinncr til Guderne om deres Bistand til Fiendei'S

Fordrivelse eller Odelæggelsc.

Dersom Figurerne paa den saakaldte danzigske Urne***) ere at

betragte som Charakterer, hvilket jeg for min Deel troer, saa maae de

antag*es for at hore til en (rimeligviis magisk eller mystisk) Skrift, som

engang var i Brug hos Hedenolds lettisk-preussiske Folkeslag eller rettere

lios deres Præster^ som forbeholdt sig alle deslige Kundskaber, der da

betragtedes som vidunderlige og guddommelige af den vankundig^e og

*) Dets Istc Occl udliom forst 1812 i Koni^jsbcrgf, udgivet af Prof. Hcnnig,

**) VorsucU oinor Entvvicliluiij;; <lcr S))rachc, Ahstaiiiiiuin{; , Gcscliirlite, Mytholojjie

und biirjrcrlielicn Vcrhaltnissc der Livcn, Letten , Iilstlirn, mit llinbliek auf einifjc

Lcnacliljartc Ostsecvollicr , 2ler Kand (1828, 8) S. .'JGrj—SGa Forhen liavdc f*arrot

skrevet cn Opsats derom i Ostscc. Provinzialblatt af 10de Oclbr. 1824 Nr. 41, som
skal have fundet kyndi(;c csthniskc Sprofjjjrandskeres Bifald.

***) See om den herovcnfor S. 41—42, med den dertil horende Underretning i Forteg-

nelsen over de med nærværende Afhandling folgende Kobbere.

29*
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fanalisl;e Almue. Charafetererne (især de storste ojy mest mdvildede) synes

tildecis at være sammensatte paa Binderunernes Maade. Det er ellers

bekjcndt nok, at Preussernes ældste Historieskrivere, hvilke Fbtjft og i

Hovedsagen desang-aaeude giver Bifald^ udlede deres ældste Hovdinge- og*

Præstestammcr fra Skandinavien.

V) Letter Esther ere Preussers og- Litbauers Naboer, ud-

sprungne af den samme Stamme. Letterne boede egentligst i Lifland.

De forstnævnte Folk have særegene, men beslæg-tede Sprogø 5 i disse bb've

(i nyere Tider) deres Almanakker trykte, saa at deres ældre ere gaaede

af Brug*, — men derimod have disses Sidestykker lige til vore Dag-e

været i Brug paa den store til Lifland borende Oe Osel som etslags

Træbog-er, hvis Skrift bestod af virkelige Runer, i Orden og FrcmstiUing^

lignende dem, som forekomme paa Bunamo. Disses nærmere Beskrivelse

forbeholde vi os til den vedkommende Afdeling af nærværende Afliand-

llng, og bemærke kun her, at Aaret efter denne Kalender (ligresom

blandt Finner og Finlapper) inddeeltes i 13 Maaneder, fordeelte paa de

7 Blade, af hvilke Træbogen bestaaer.

VI) De nysommehlte Letter og- Esther, som af linsk, Sjiigreny

Morte o. fl. regnes til de finske Folk, g-rændsede og til de eg-entlig-e

Finner Qllev Finlændere^ hvis ældste Digie, især bestaaende afTryllesange,

Besværg^elser o. s. v., nbie forbundne med deres^ hedenske Mythologie,

overhoved kaldtes Runer*). At Finlændernes talrig-e Troldmænd i Heden-

old have til saadanne Kunster brugt tilsvarende mystiske eller magiske

Charakterer^ er hoist sandsynligt, men Underretningfer derom mang-le.

Derimod vide vi, at de lige til vore Diige, ligesom Osclboernc (see

ovenfor under V) — endskjondt Almanakker længe ere blevne trykte i

_ _ ^ *

*) I Eiil^eUtallet iiino, i FJfeitallct luiiot. iliifis o il. ville, at dotlc Ord ihhc staaei*

i mindste Forvaiidlsknb til dc sk.iitdinaviskc Huiicr. *}cg antnj;;C'r, at 8j>oiTiie cicrai:'

CVC nu for det intslc ndalettotlv, men at dc dog iorlion Iiavo cxisferet. 4rjc;i'iiiiif;s-

ordet ritiirtm ])rtydcr i i^orsk-Laiilaixish al sunintc, siurc, at iicti\hriu{rc vn sa.ulan

snsurnis mnyicns som Fiii]aj>j>eriie8 vocale Acfoiii;taf; iJcniL'iit li] jtiiiii'-Honiinrii, hvilUon

Itandiiiig Nurdmændcuc i sildigere Tider haldte at r««c o.s.v. Jft . ovenf. S. 131— i.'>:i;
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Landets Sprog: til Almuens Brug-, havde en eg'en g*ammel Runekalender

paa Been- eller Træsldver, altsaa virLeligf sicrev ojy brug-te Runer.

Arendt har undersog^t adslullig-e saadanne og' opteg^net Prover af dem.

En bestod af 6, de to andre af 7 Blade. Paa en af dem vare Rune-

bog-staverne i sædvanlig' Orden ved 6 Maaneder, men bagvendt o*j i

modsat Retning* (eller fra HoJre til Venstre) ved de ovrig-e. De synes for

saavidt at udj>jore etslag^s Mellemled mellem den oselsli-liflandslte (samt

Runamo-Indsliriften) og* den almindeligre nordislse Runesferift. Mærlæligt

er det ellers, at de Ug-cdajjene betegnende Bo{jstaver (ellers stedse de forste

i Alphabetet) overhoved (enten de saa ere ret- eller bagvendte) her staae

i en gansLe anden Orden og* afvige i sig* selv tildeels fra de sl;andina-

viske, — saaledes nemlig* paa den ene (alle af lig*e Storrelse):

eller, som ovenfor ommeldt, i Retningen fra Hiiire til Venstre. Tre af

disse Charaliterer ere afvijjende fra vore. En anden Kalender viser

fulgende (i Formerne) afvijjende Bog^slavræfche:

hvori hun een eller to Runer ihhe gjenlsjendes som sædvanlig-e nordishe.

I Arendts Samling* findes endvidere en fuldstændig- Afteg'ning: af

en Runehalender, sojii vel ihfce har nog-en Titel eller Ang^ivelse af dens

Hjemsted, men som dog, naar den sammenlig^nes med det ovenanfiirte,

aabenbare synes at være Ira Finland, slijondt nogle af Charalttererne i

Formen afvige fra de allerede anfortc, saaledes nemlig::

Her er nemlig^ forvandlet til t.

1^
er en tydelige Afændring* af ^, o, eller fe, formodentlig' en

Art af Binderune for oo (etslags dobbelt Vocal i Sproget).
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|-j
lJg*eledes af det nordJslte js^ eller k.

1^
forekommer undertiden i Runeindskrifter for P,

De to fulg-ende Cliarakterer ere omsatte i Ordenen.

(vor Rune u) sættes her istedet for
|^ , en Afændring: af o,

som ofte forvexles med u,

Finnerne eller Finlænderne sjnes og", efter hvad der i næste Ar-

tikel vil blive udviklet, fordum at have havt et for en stor Deel særog-ent

Runealphabetj som i det 18de Aarhundredes Begyndelse er blevet fundet

af Missionærerne blandt de norske Finlapper som en hemmelig eller

magisk Skrift. Det forfjener i den Henseende at bemærkes, at de finske

Troldkarle (Noijal)^ i det mindste i sildigere Tider, ansaae Lappernes

Hexemestere (Noajider) for lanjyt kyndigrere i dctslag^s Konster, og- reiste

derfor tit til Lapmarken for at hente Raad eller Underviisning: af dem*).

At de saakaldte Runestave (som aflange og^ smalle Trætavler)

endnu kjendes eller bruges i Finland, samt at defs indfodte Beboere,

lig-esaavel som Skandinaver og Islændere, bruge Bomærker eller bestemte

Binderuner, sammensatte afRunebogstavcr, viser dets nyeste Beskrivelse**).

VII) Finlapperne y som efter Navn og Sprog oprindelig synes

at have hort til den finske Folkestamme, have fra Arildstid staact i samme

Udraab for Trolddom og; andre saakaldte forbudne Kunster, som Fin-

lænderne fordum. Lig^esom disse have de og: brugt Runer til Skrift;

disse ere dog: kun lidet bekjendte, da de i Finlappernes Ilænder ansaaes

for Hexerie, som i det 16de o/j 17de Aarhundrede stræng-t forfulgtes af

deres kristne Landsherrer. Det lykkedes do{f Isaak Olsen ^ den fcirste

*) nuhs^s FinJand, liniikt och omarbctad af Arfvidfton (1827) 2 Del S. 43.

*) Pcsclireibung ron Scliwcdcn, IVorwe^en und Ruszland von Possart, Ister Th.

{Uoll'manns Europa 8ter Tli.) 1838, S. 56.



og: ivrigste Missionær i Finraarlien (fra 1703 til 1716)*) at overfcorame

ojv udforsI;e adskillig*t afFinlappernes Runeskrift (tillig'eined raeg'et andetø

som horte til deres Trocsmysterier ojy Afgudsdyrkelse), som tildeels er.

opteg-net i hans efterladte Collectanea **) , af hvilke 31. Arendt har

samlet det hele Alphabet, hvilket han i sin efterladte orlg-inale Optegnelser

kalder tilsammen: Itunæ Fennicæ ct Lapponicæ. Omtrent de halve af

Bogstaverne stemme g-anske overeens med de nordiske Rimer; de ovrig^e

ikke, men synes dog" (foruden nojfle enkelte ^ der erc aldeles orig^inale)

deels at være Afændring^cr af dem og: deels Efterligninger af græske

og^ romerske Bogstaver, ved hvis Hjelp de have faaet Sidestykker til

hele det latinske Alphabet, i hvilken Orden Olsen og-saa sees at have

optegfnet Bo[«'staverne.

Som bekjcndt havde de hedenske Finner visse magiske Trommer

eller Pauker, betegnede med hieroglyphlske Fig'urer ojj* Charakterer***),

af hvilke de siig-te at udforske deres Guders Villie, ved Hjelp af en

til en Snor heftet Messlngfring:, som springer omkring* eller indlag^er

adskillig-e Stilling-er paa det malede Trommeskind, efter Slag-ene af en

Beenhammer, der brujyes afTroldmanden istedet for de ellers sædvanlige

Trommestikker. Herved meddeeltes dem, efter deres Mening-, det ad-

spurg^fe Orakels Svar, enten de saa siigte Rundskab om langet bort-

*) Ockinc ini«rkoIij;e, af Finlappcriics Omvendelse og Oplaerclse særdeles fortjente

Mand synes ilil;c at have været e^enllijj studeret, men selv i sin Unj;dum at have

erhvervet sij; betydelijjc KundsUuber. lian dodc som KloliUer i Trondlijem 1730.

Dc IClierrctninf^cr, som det liar været limnmond mulijrt at samle om hans l^cvnct,

lindes i Sidstnævntes nordislic Missions-Historie S. 1 1—13, 875—935. Man seer, at

denne Forfatter, diid i IVorjye 1793, har eict adskilli{;c af Isaac Olsens efterladte

Manuscripler.

*) Dem linr jcjj forgjævcs cftcr80|;t i dc herværende llaandskriftsamlini;er. Formo-
dcntlijr forvares dc endnu etsteds i IVorj|e, hvor Arendt da har i^iact Tilladelse til

at benytte dem.

**) Eii saudau Tromme haldtes af de norske Lapper Gohdas, Kohdas eller Gnohdas, af

dc svenshe iSnnnus eller Qvohdas, af de russiske Gobodes. Nordmttiud eller Danske
kalde den olte Hnncbom, de Svenske Laptrumma o. s. v. Thomas v, fVeslcn sijfcr

i en Indberetninj; til Missiunskolle{;iet: at i visse Fjjne af Finmarken vare Runc-
l>ommernc, fdreud Lapperne af itam omvendtes, "Bibler i hver Mands lluus?'.
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Qærnede Tinjf , eller Raad mod Sjg-domme, Underretnings om lieldig:e

Offre eller Offertider, tilkommende Be(jivenheder^ Udfaldet af den Spiir-

jjendes eller Offrendes Foretagender eller Forretning^er som ved Jag-t^

FislicriCj Reiser o. s. v. ; naar Ring-en i sine Svingninger fulgte Solens

Gang, var det som oftest et heldigt Tegn, i modsat Fald et ulieldigt.

Det Rillede eller den Hieroglypli, hvorpaa Ringen, efter visse antagne

Regler, blev liggende, bestemte dog især Indholdet af Oraldets Svar.

Trommeslaget ledsagedes af Troldmandens Sang og visse dertilhorende

Oml;vad sanges i Cbor af adslsillige omkring staaende, dertil udtrylsl;elig

valgte og formeentlig bedst sliibhede Personer, som derfor havde ifiirt

sig deres Sondagsfclæder. En saadan Handling (som Ifaldtes en Trold-

messe, Runen eller Runesang m.m., formedelst de deri fremforle Ronner

og Besværgelser til Guderne o.s.v.) endtes undertiden med Troldmandens

dybe Afmagt, lignende en Diidssovn; saalænge den varede, maatteChoret

uafbrudt synge; imidlertid meenlcs Troldmandens Aand at være paa

Reiscr til Gude- eller Under-Verdenen (o. s. v.) i Fiilge med hans egen

Shytsaand, og at komme tilbage ved Legemets Opvaagnen, da Tryllekunst-

neren kunde give niiiagtig Forklaring over alt^ hvad der stod i Forbindelse

med de allerede ved Trommen givne Orakelsvar o. s. v. Disse for Fin-

lapperne vigtige Hieroglypher forekomme mig at bestaae tildeels af saa-

dannc Trolddomscharakterer, der vel kunde henfores til Rinderuner, for

hvilke hine lappiskc Skriftruner (ommeldte ovenfor) og rimeligviis forhen

tillige andre nordiske have ligget til Grund. Et hertil horende Exempel

l;omme vi til at anfure ved Udviklingen af Rinderunen Frej (eller Freir)

i Runamo -Indskriften (3die Tavles XXII, 40). De norske Finlappers

Troldmænd havde bevaret Runeskriften lige til det kristelige Missions-

værks og det 18de Aarhundredes Begyndelse, vistnok stedse som en stor

Hemmelighed 9 der ei maatte blive Uindviede til Deel, men i et heelt

Aarhundrede (nemlig det 17de) nodtes de til at skjule den med en end

storre Omhyggelighed^ især for de norske eller danske Kristne, da den
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regnedes til de Trolddomskunster, hvilke Kong Christian den 4de ved

cn Forordning af 1609 havde forbudet alle Finner og Lapper under

Livsstraf*), Dog vare disse Folk da kun Hedninger og hiin saakaldte

Trolddom borte, efter deres Overbeviisning, til den rette Gudsdyrkelse.

Af Frygt for Lovenes Forfolgelse holdt de dog alt hertil horende hem-

meligt for Landets kristne Overherrer; den ovenmeldte Isaac Olsen^ som

vel kunde tale deres Sprog, vandt i Forstuingen de norske Finlappers

Fortrolighed, lærte deres Runesange, udforskede deres Rune-Alphabel

o. s. v., men da han siden fordomte alt sligt som Ugudeligt og robede

det for Missionærerne**), bleve Hedningerne yderst forbitlrede paa ham

og stræbte ham efter Livet. Denne Forbittrelse er ogsaa let begribelig

af den blandt dem da rodfæstede Mening, at det nylig oprettede Mis-

sionsvæsens Forstander, Lector v* FWesten***) ^ som de ventede til dem,

var ledsaget af en Boddel, som uden videre (efter hine aldrig tilbagekaldte

Blodloves Indhold) skulde hugge Hovedet af dem, som overbevistes om at

have drevet nogen Afgudsdyrkelse eller formeentlige Trolddomskunster.

*) Allerede den 21de Sept 1584 var cn lignende Forordning udgaaet for Nor^je, hvor-

efter de, som bcfandtes at udove no{rctsla(;s formelige Trolddomskunster med ISors

(Figurer), Signelse, Læsning o. s. v., uden al Naade skulde straiVcs paa Livet. 1 For-

ordningen af 12te Octbr. 1617 forbudes "Signen, Manen, Maalcn, Cbaraktcrcs eller

"Maler" o. s. v. som "alle TroldfolUes forste Alpliabet".

*) Disse gave ogsaa O/scu o. fl. 1711 strxngc Instruelioner til Standsning af Afguderiet,

især Torsdagens Ucllrgholdelsc (til Thors /Erc), alskens Runen, de saakaldtc Trold-

messer o. s. V. Overhoved lignede de norske FinJappcrs Gudsdyrkelse i meget den

gamle skandinaviske. Lector v, Pf^cslen besaac paa sin Visitationsrcise 1722 adskil-

lige af deres OHcrstcdcr for (efter hans Udtryk) "at see deres Altarers Indretning,

''der bcfandtes udi alle Maadcr at ligne de gamle danske Altarcr i IJcdenskabcts

"Dage efter Olai ^yonnii Heskrivcisc''. Altarerne vare omkringsattc med Stene og

smukke levende Træer, Nedenfor Altarerne laac Bccn og andre Levninger af

OJIerdyrenc. Paa Olferstcdcrne stode udskaarnc Afgudsbilleder samt Thors Hammer
O.S.V., hvilket Missionæren formaacde de omvendte Hedninger til at opbrænde. See
Hamnwnds nord. Miss. Hist. S. 426—427. Andre Ovcrccnsstcmmelscr mellem Fin-
lappcrncs samt visse asiatiske Folkeslags (ogsaa Thors Dyrkeres) og Skandinavernes
Gudsdyrkelscsskikke har jeg oplyst i Tidsskr. for nord. Oldk. 2den D. S. 149—160.

**) Han forestod den efter hans Tilskyndelse oprettede nordlandske og finmarkske

Mission fra 1716 til 1727.

30
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Riinebommcrncs Figurer fremviste en stor Manjyfoldig-hcd af Oiero-

{jlyplier, som selv efter et langt Studium neppe kunde tilfulde udforskes

af de kristne Missionærer. Thomas von fVeslcn var vel bleven en af

de kyndigste deri, men han har ikke efterladt sigf nogen egentlig Ud-

vikling deraf, som nu er i Behold. Efterhaandcn indsendte han til det

dansk-norske Misslons-Collegium 70 saadanne Runebommer, hvilke han

havde formaaet de omvendte Hedninger til at udlevere; de opbrændte

alle i Missionsvæsenels Archiv i Kjobenhavns store Ildbrand 17ti8. Andre

siindersloges eller opbrændtes af ivrige Missionærer eller Ovrighedsper-

soner for at forebygge Afguderie og Trolddom, eller og af de I\y-

omvendteselv, saa at de, efter Finlappernes næsten fuldkomne Omvendelse

til Kristendommen for et Aarhundrede siden, hiire til de storsle Sjelden-

heder*). Da det Religionssystcm, hvorfil Runebommerne hiirte, tillige

nu kan siges at være uddodt, maae vi vel ogsaa opgive alt Haab om

nogen fuldstændig Beretning om deres Uieroglypher, hvilke jeg dog af

ovenmeldte Grunde tildeels troer at have hiirt til Binderunernes Klasse.

Hos de Svenske Lapper vedblev Runernes Brug, forsaavidt det

ansaaes som fuldkommen uskyldigt, lige til det 18de Aarhundrede. Da

brugte de nemhg Kalendere af Træ eller Been, hver paa 7 Blade, be-

tegnede med Runer, som i noget afvege fra de sædvanlige. Deres Aars

Inddeling bestod, ligesom Oselboernes (ovenfor under V), af 15 Maa-

nedcr, hver med et særegent Navn i deres eget Sprog. Uagtet de svenske

Anordningers strænge Forbud mod Laptrommerne (under Livsstraf) og

de skarpe Huus-lnqvisitioner, som tit anstilledes for at opdage saadanne,

forvaredes og brugtes de dog hemmelig af AdskiHige endnu ved Midten

af det 18de Aarhundrede**)*

*) Enkelte forvares do(j endnu hist ojj her i de nordiske Higers Dihllulhokcr of; Mu-
seer. De findes tildcels afl)ildedc i forskjcllij;c Værker, som Rudhccks Atlantica,

Leems lieskrivclse over Finmarken, Sjiiborgs Saml. for. Nord. Fornalsk. o. fl.

*) Bjorner Uafda-Ålder 8.31; åJoqstromi licskrivelsc over de svenske Lapmarker, 10de

Kap. 9de og lOde Ilte Kap. 28dc§.



235

Allerlæng-st liar Hcdendommen og' den deraf flydende Overtro

holdt sig: vedlig-e blandt dc Russiske Lapper^ af hvilke endnu endeel for

henved 60 Aar siden aabenbare hyldede den. Efter vidensl;abeh'{>c

Reisendes Beretning raadspurgte de da overhoved Hexctrommen meget

flittigt. Den beskrives som betegnet med Charal;terer samt Billeder af

Himmellegemer (da de endog paa deres Viis dyrkede Astrologien), samt

Dyr, Fugle o. s. v. De indskau og Figurer paa de hellige Træer i I\a*r-

heden af deres Oifersteder. Endskjondt de hverken kunde læse eller

skrive den russiske eller anden nu brugelig europæisk Skrift, kjendte de

dog visse Hieroglypher, med hvilke de betegnede deres Runestave eller

Kalendere, samt anvendte dem tillige til Bomærker og Navnes Under-

skrift. Af den Skriftarf, som den Reisende kalder Ilieroglypher, egentlig

bestod af Runer, behover, efter det Ovenanftirte, ingen nærmere For-

klaring*).

Da de Finsk-Lappiske Runer formodentlig ere de fleste af vore

Læsere ubekjendte, tilfiiies her de særegne af disse Alphabeters Bog-

staver <efter j^rendis Afridsning:

i, En fra dc sædvanlige meget afvigende Rime;— intet Bog-

stavtegn for B synes at forekomme i Runamo-Indskriften (jfr. Art. VIII).

c (eller /;), , en Afændring af det nordiske K
;
ogsaa som j^.

dy ^ 5
ligeledes en Afændring af ^, I*.

fi ^ 9 ™cst lignende det hertil svarende gothiske Bogstav i neapo-

litanske Brevskaber.

gn deels som vort Y og deels som jij,

/ij der og forekommer saaledes i de vendiske Runer,

m, #k (vort nedvendte T).

*) Georgi ncschrcibuiig aller Nalionen des Russisclien Reichs, 1776, 4lo, I, 4, 13

30*
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o, ^5 tydelig*e \fændringer af vort 4 ; desuden de

svare til dette Bogfstavs ældste græske Former.

om hvilke to forste det sidstmeldte kan gfjælde.

en Afændrinjf af det bagfvendte V O).

ty (foruden vort 1),
|

.

s, I^Cnærmende sig til det nordiske H),

«?^^Csom en ægte nordisk Binderune).

Oj^l^
(af samme Art).

VIII) Erindringen om de i Tydskland næslen uddiide Fender^

et Folk af slavisk Oprindelse^ der forhen havde besat og behersket

betydelige Dele af det store Germanien
^

opfriskedes i det ISdeAarhun-

dredc ved mange da formecntlig opdagede Rune -Indskrifter, Afguds-

billeder og Offerredskaber af Bronce eller anden lignende Metalblanding,

efter Manges Mening af hoi Alder og særegen Mærkværdighed. Dog

hvilede der stedse nogen Mistanke over disse Oldsager med Hensyn til

deres Ægthed, som mere og mere har tiltaget og synes nu tildeels at være

bleven retfærdiggjort ved juridiske Beviser. Enhver af mine Læsere

forstaaer vel allerede hvad lier menes, nemhg de formeentlige Hellig-

domme fra Rhetras formodede Rudera og Omegn ved Landsbyen

Prillwltz 1 Nærheden af Ny-Brandenborg og Floden Tollense i Mecklen-

borg, odelagt tilfulde af Henrik Love 1150. Disse Oldsager kom forst
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for Verdens Oine henved 1769, endsltjondt en stor Deel af dem fore-

gfaves allerede at være op{fravet omtrent 1690 af Stedets Præst, Samuel

Friederich Sponholtz; deres præsumtive Historie fra den Tid af er for

vidtlofti{f til at udvikles her; en Guldsmed Sponholtz^ han - Enlse eller

hendes Son af samme Tilnavn (der og'saa var Guldsmed) solgte forst

46 Styldser af dem til en Dr. Hempel i Ny-Brandenborg; end flere

erhvervedes do{j sildig-ere (tilligemed Resten af den ældre Samling) af

G. Maschy som blev det Heles udforligste Beslsriver*). Gideon Sponholtz

(Enkens Sonneson, som ikke havde lært noget Haandværk) fortsatte med

Iver Udgravningen af Oldsagerne, af hvilke en stor Deel, da han fore-

viste dem, vare forsynede med Rune-Indskrifter, og end en ny betydelig

Samling opstod ved disse Bestræbelser; den blev beskrevet og afbildet

af Grev Potoeki 1793 (i et nu sjeldent Værk)**) 9 men siden solgt mod

en Livrente til Hertug Karl Adolph af Mecklenborg-Strelitz, og forvares

nu (omhandlet paa ny a£ 3L F. Jlrendi) *'^*) i det Storhertugelige Mu-

seum i Ny-Strelitz. Foruden de ovenommcldte Metalsager gjemmes der

19 smaae Runestene med Indskrifter og raa Afbildninger, der forst bleve

beskrevne og afbildede ved Friedrich v, Hagenow^ som ved et Tingsvidne

1825 havde siigt at bevise Omstændighederne ved disse Oldsagers Op-

gravelsc af Gideon Sponholtz og Vidnet D.L, Boye, bosat Borger i VV^aren,

da 52 Aar gammel, som havde været Sponholtz behjelpelig derved, samt

erklærede at have saaledes fundet adskillige saadanne Runestene ved Urner

i aabnede Gravhoie, med Indskrifterne vendte opad****), Efterat Hiihs

*) nie Gottcsdirnstliclicn AUcrtliiimei- aus dem Tempel von Rhetra, Berlin 1776, 4lo,

med 06 kohberstuUnc Afbildninger^ — Beytrage zur Erlautening; der Obotritisclicn

Altertliitmer, Scliwerin 1774.

) f^ot/agc dans qiiclffucs parties dc la Basse 'Saxc pour la rcchcrche des antiqvités

Slaves OH Vendes, ilamhourg 1793^4 (med 118 kobberstuknc Afbildninger).

**) GroszberzoglicK-Strclitziscbes Gcorgium nord-slaviscber Gottbeiten und ibres Dienstcs.

Mindcn 1820, 4to (bar aldrig ræret i Uogbandelen).

Itesebrcibung der auf der Groszlierzogl. Ribliotbck zu Ncustrelitz bcfindlichcn

Runensleine ((Scc), Loilz 1826, 4to (med 14 Træsnit).
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0{f
adsl^illig^e flere liavde yltret forslyeing-e Tvivlsgrunde mod de Prill-

witzislic Billeders og Runc-IiulskriftersÆjythed, unsl;ede KonradLeweizow

1854 retslig-e Undersogelser desang-aaende, ojf udvirkede til det Oiemed

en oflentlifj* Commissions IVe lHættelse. Med Hensyn til don ældre Sam-

lings af Sager, som forst horn \ Hempels og Maschs Besiddelse, lumde en

saadan Inqvisition iklse længer finde Sted, — men derimod foretoges

Forhorer angaaende Gideon Sponhollz^s^ af Grev Potoeki Lesl;revnc

Samling (til hvilken og de ovenommeldte vendiske Runestene hiirte).

Blandt de afliorte Vidner var Guldsmed Ncimiann i Ny-Strelitz, 78 Aar

g-ammel, som i 25 Aar havde arbeidet (som Lærling og Svend) hos

Guldsmed Jacob Sponhollz^ en Bruder fil den ovenommeldle Gideon.

Han tilstod udtrykkelig at have for den Sidstnævnte, i sin ovennævnte

Huusbondes Fraværelse, stobt adskillige Mctalbilleder efter Former af

Leer, forfærdigede af en Pottemag-er som havde megen Omgang-

med Gideon Sponholiz^ hvorefter han (Neumann) indskar Indskrifterne

"nach dem Vorbilde(?) derjenigen, die in dem Werke von Masch sich

"befinden", og: endelig: g-av man ved Hjelp af Syrer og- Borax Metal-

figurerne et gronligt Anstriig: (der skulde forestille den blandt Oldgrand-

skerne bekjendte saakaldte ædle Rust, ærugo nohilis). Ellers bemær-

kede Vidnet, at hans Hukommelse var bleven meget svækket ved Alder-

dommens Indflydelse, Af de ovrige for Gommissionen afkorte 4 Vidner

havde de 5 været Gideon Sponholtz behjclpelige ved Opgravninger i

Egnen ved IVy-rBrandenborg- og* g-jenkjendte adskillige saaledes fundne

Oldsager fra det Storhertugelige Museum , dog deriblandt ingen Metal-

sag-er med Indskrifter. Denne Fabrikation skal have begyndt efter at

den ældre Samling var solg-t, og havde ved Maschs Beskrivelse derover

vakt en almindelig Opsigt i den lærde Verden. Om alt delte og^ over-

hoved de Grunde 9 der mest synes at bekræfte Uæg^theden af den ved

Potoeki beskrevne Samling og tillige kaste nogen Skygge paa den ældre
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Mascliiske, maa jejf henvise til Lewetzows eg^en Dcduction*). Derimod

har Ihdgarin nylig- sogt at bevise de sidstommeldtc Oldsagers Ægthed

og- tillige fremfort adslullige Indvendinger mod Lcwetzoivs Hovedpaastand^

især hyggpet paa Oldingen Neumanns^ efter SOaarig Tanshed og formelig*

Indkaldelse for Uetten, fremforte isolerede Deposition, paa hvilket Skrift

jeg ligeledes her maa niiies med at gjiire Læseren opmærksom**). Andres

Dom om dette indviklede Æmne vil jeg ikke foregrihe, og det vil maaskee

neppe være muligt for IVogcn at afsige deri en fuldkommen afgjiirende

Kjendelse, Vistnok maa jeg- filstaae^ at en svær Mistanke især hviler

over den sildig ere beskrevne Samlings Ægthed, hvorimod jejf bemærker,

at hvis de ældre Maschiske Indskriftsager virkelig ere fundne i Jorden

ved Prillwitz, saa kan det vel være muligt, at det samme har været

Tilfæhlet med nogle saadanne af de, ved Gideon Sponhollz, i den

selvsamme Egn opgravede Oldsager, endskjt'mdt de Mcdlyclpere, han

kunde have brugt dertil, i det lange Mellemrum til det senere Forhor

kunne være diide og borte, — om han end virkelige selv, for at berige

sin Samling med formeentlig kostbare Stykker, har nedbidt si{f til det

Falsknerie, hvorfor han beskyldes af Neumann. En Hovedomstændighed

herved er dog- ikke tngct i Betrag-tning-, den nemlig', at den Beskyldte

selv ikke var i Live og hans Forsvar eller Indvendinger mod Olding-ens

Angivelse altsaa ikke kunde hores eller drtiftes. Hvad om Neumann havde

husket feil forsaavidt, at nogle, om ikke alle, af de Billeder, han omtaler,

vare Facsimiler af ægte Originaler? Læger og Psycholog^er er det især

vel bekjendt, at Hukommelsen ved Alderdom eller svære Syg*domme

tit kan svækkes eller vildledes i en saa hoi og besynderlig* Grad, at

andre, som ei kjende saadanne Svagheder, neppe kunne gjore sig* nog-en

*) Ucbcr die Aclithcit der sujrcnnnnten obotritischen Runendcnkmalcr zu IVcustrclitz,

Ucrlin 1835 (ojjsaa indfort i AbU. der Hi3ni{>;l. Ahad. der Wisscnsch. sammesteds).

*») Thadd. Bulgarin Gcschichtc von Russlund; unter MilwircUuug des Vcrfasscrs iibcr-

selzt Ton lirachel. Ister Th. (1839) S. 149—163.

1
s
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Forestillinjf derom*). Hvorledes dette end forholder sig: med disse Old-

sag^ers sande BeskaiTenhed, have vi et særdeles ag^lværdig-t TJdsag^n af

Diihmar fra Merseburg* (som diide Aar 1028) j hvori det bevidnes, at

Afgudsbillederne i Rhetras store Tempel vare forsynede med indgravede

Indsl^riflter, indeholdende deres Navne**) 5 at disse Bojfslaver have været

af Runernes Art, kunde man formode deels af g-amle tydske Efterretningfer

og deels deraf, at islandske Skrifter, forfattede længe forend de afMasch

beskrevne Oldsager bleve bekjendte, omtale saakaldte Vinda runir eller

vendiske Runer***).

Jeg har noie gjennemseet de af Masch og Potocki atl)ildede

Rune-Indskrifter, men ingen egentlige Binderuner fundet deri med en

eneste Undtagelse, hvilken jeg derfor tillader mig her at angive. Den

tindes i Sidstnævntes Skrift Tab. 25 Fig. 83 paa en rundagtig Bronce-

plade, paa hvis ene Side et vinget Hoved og et Liivehoved ere anbragte

med en Omskrift, som Potocki har læst:

GAST ZERNEBUG;
til den Charakter, lignende en Binderune (Rade)^ som staaer foran den

forste Stavelse har hverken han eller (som det lader til) SamHngens

daværende Eier lagt Mærkej det er ellers vist, at den ikke Undes i de af

Masch afbildede Indskrifter, efter hvilke den gamle Neumann foregav

at have copieret de af ham for Gideon Sponholtz stobtc Metalbilleders

*) Sualcdcs kunde f. Ex. dcu ovcnommcldtc Lcctor v. fVestcns Eiikc mc^ct vel huske

alt hvad der an{;ik liendcs to furstc Æfjtcniæiid, men havde derimod glemt den
tredie (nemlig; v. f^ycstcu^ alt hvad der passerede i deres lange Ægteskab, i

hvilket hun dog havde udstaact meget store Anstrængclscr , Besværligheder og Li-

delser (llammonds nord. Miss, Hist).

**) intciins dit strint mntin/acti singnUs nomiinhtts tnscnlptis. hcihnitt, Scriptor. rer.

itrnusvic.f J, 381.

**) See herom Schtiiszer Allgcmeine Nord. Gesch. (Welfgesch 3Ucr Th.) S. 616; Ege-

nolff Historie der deutschen Spraehc (1716) 2ter Th. S. 14; iint/er i Commcnfarn
Ac.ad. Pctropol. T. 2 |>. 473— 474; Thuummm Uniersuch. 1. c. S. 283. Arendt kalder

i sine Optegnelser de slaviske SkriHlcgn Vindarnnir; denne Benævnelse forekommer
i gamle islandske Optegnelser af de forskjelJige Buncartcr, men skrives fciiagtijj;

hos fVorm f^andariintr og hos Bayer ^Opnsc, 1. c. S. 363) Fendarunir^
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Skriftteg-n, og" det samme hm si{yes om flere af de Cliaralsterer, der sees

paa denne Plades anden Side.

Adslfillig-e Runer paa Vcndislse OIdsa{fer, af hvilke de fleste findes

i den ældre eller Maschiske Samlinj]^, afvig-c fra de nordiske. Ved at

tilfoie deres Betydning folger jog* mest den erfarne Palæograph Arendl

(som har noie beseet Originalerne i Aaret 1807) efter hans efterladte

egenhændige Optegnelser paa Stedet*),

**),
I

*

; ^5 ogsaa i oldnordishc Runer efter Bernharlius (see

ovenf. S. 178—182); jevnfor de tilsvarende finske Runer***) b og/i, ovenf,

S. 235—236.

d, +5 svarende til det finske <; at t (d") og 1« (k, n) tit alternere

i den ældste nordiske Skrift, endog i Membranerne, er vel bokjendt for Sag-

kyndige, men kunde ikke være det for Sponholtzerneog deres Haandlangere.

Z, ^ (foruden det sædvanlige ^). Mærkeligt nok forekommer

denne Form aldeles tydelig paa den af Tufa (Venden) Mistivis Dalter,

Harald Blaalands Qustru, over hendes Moder satte Runesteen t)-

»t

•) Kun oplpjjnetlc inr<l Blyant umlrr donnc Titel: Rmtæ Slnvorum Bnlthicorum in

tV/o/ts, tcs.teris aut cljtpis fiisæ vel sculptæ.

**) F. Ex, lios Maach lijf. 1, «• Jacob Grimm har mod Rotte bomærlsct denne Fijjurs

Store Ovrreeiissleinnu'Ific med det slavisk-j'lajfolitiskc U; Goctt. {j;rl. Anzcijjcn, 1836,

S 327. Jlr. den hertil svarende, i en Klippe paa Zubtenherg indhu£^{;cdc Charaktcr,

her ovcnfur S. '2U\.

***) Den fiaiiiine CUnraktcr findes og^, i omvendt Itctninjr, som B i de ældste phoenicisVe

Indskrifter.

***) Her fiees li);clcdcs det omvendte phocniciskc «; (i de ældste Runer udtryktes tit a

oj; c -vod lien selvsamme Charahter).

f) See Thorsens ncskrivclse ojj Al'hildninf; I. c. S. 10, 17. CcUibcrerne havde den

selvsamme Form l'or L, samt ligeledes ellers vor sædvanlige Rune r.

31
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tydnliiff, men sees do{y saaledes i den sidstommeldfe Indsltriit (samt paa

Eeg-aa Stenen), men ellers som det mere belsjendte

ejjenlligf det sædvanlijye, her opadvendte 4 ellert; sees

0{jsaa saaledes ^ ; Arendt bar ilil^e bcmærLet Formen^ (hos Masch

fi{y. 36), som for det meste stemmer overeens med den ovenantorte flnshe,

men dog snarere lig-nende en Bindcrune.

iy

I

(foruden det sædvanli{fe T), nedvcndt blandt Finlapperne.

(ojfsaa i nordiske Runer for m eller j/); sees opvendt i de

finsi'e Runer som u.

t^5^^ erindrer om Guldhornenes o{f cnheltc nordislse Steen-

sisriflers

Z5 (vort y eller r)
;

ogsaa (jfr. ovenfor S. 219).

t (i nordisl^e Indskrifter undertiden for a).

o,^ 5 ellers og*saa (ofte for o eller o i nordiske Indskrifter).

for h eller g (hos Masch fig*. 3, i) er ikke blevet bemærket

af ArcndL

Efter at have anstillet denne Undersiiffclse 0{; Sammenlig'ning'

I;unne vi med Foie anfiire Jacob Grimms Ord*): "Diese wendlschen

^^Runen sind im Ganzen die nordischen, weichen aber in einzelnen Ruch-

"staben ab und ihre entschiedenste Abweichunjy stinimt zu der Glag^olitza.

*) I hans Rccousion over ICopttnr Glagoltfa Cloztnntis i Godt. {;c\. Anx. 1. c. — efter

Jalircsbci'ielit des Meckicnb. Vcrc-iiis l'iir Gcscli. und Altcrtliutnsl;., :^tor Jalir{;. 18'}8

S. 190. Jfr. ellers iutjemanus Griirultræk til en nurd slavisls o^j veiidislt Gudcluirc

(1824, 4to) især Jndlcdningcn S. IV— VIII.
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"Was l;onn(e wolil mehr das AUerlliiim der {flag-olilisclien Sclirift und

"zujfleich die ang^efoclitene Eclilheit der nordslavischcn Gultcrbilder be-

"sliitigren? Dem neu-brandenbiirg-er Goldsebmied ciiie solcbe Kenntniss

"der nordisebcn, preusslscben, slavisclicn Mytbolog-ie, der nordiseiicii Runen

"und des glag^olitiscben Alpbabcts zuzulrauen^ dass er aus ibnen nicbt

"plumpj sondern mit {»cscliicldcrj ab- und zulhuender 3Iiscbun{*" nacb^cabmt

"hattCj iibersleig't allen Glauben. Die auch durcb andere innere Grunde

"besUirlite Ecblheit der Bilder einjj-eraumt, scbeint aus ibnen hervorg-eben,

*'dass sebon die beidniscben Slaven einer Scbrift pflajjen, von welcher uns

"bedeutende TJeberreste nirgends ånders, als in dem glagolitiscben Al-

"pbabet vorliog-en."*)

Det for Pala^ograplien og Mylbologen vigfige Spiirgsmaal om de

slavisb-vendislte Runers Ægtbcd eller Uæglbed vil forbaabenllig enten

fuldkommen afgjorcs eller, saavidt muligt, nærme sig sin Afgjorelsc ved

de alvorlige IJndersugelser, bvormed en saglcyndig: ogr uparlisfe Old-

grandslier, Hr. Arcbivar Lisch^ i rum Tid bar l)esl;jæfl.iget sig; en ud-

forlig Publikation af dens Resultater bar den berde Verden Grund til at

see imiide med Længsel, for endelig at komme til Visbed i en Sag, der

af de Fleste for en Snees Aar siden ansaaes for fuldkommen afgjort,

men som dog atter, ved uventede Opdagelser af visse forsætlige For-

falskninger, paa ny var blevet sat i et saare tvetydigt og ugunstigt Lys.

Hr. Lisch bar selv for en Tid siden advaret mod de overilede Fordom-

melsesdomme , som Adskillige i Anledning af de IjCtvctzowske Under^

siigelser bavde fa^Idet over de nystrelilziske Runeminder, af hvilke en

Deel aldrig var bleven udsat for nogen grundet Mistanke. Denne niii-

agtige Forsker har saa meget stiirre Grund dertil, som han med sandheds-

kjærlig Iver og Varme bar bestridt Forskjelliges heftige Paastande

om IJægfbeden af visse, med Cbaraktercr betegnede, i Meeklenborg ogf

*) Jfr. Ikmrerhiiinfjerne af Bnlgnrin (som ci linr I;jViult det licr Ofj ovenfor af Jacob

Grimm om dc vendiske Runer Anfoi le) i den næstfiiljjende Art. IX.

31*
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Pomraern fundne Steenplader, Om en saudan, funden ved Opgravning i

Darffun 1822 af en troværdige og^ sag^I;yndi{f Mand, under et kunstigst

uuderjordisl; Steenlajj, som laae to Fod dyht under Jordens Overflade,

oge om forslyellifje lig^nende har Hr. Lisch meddcelt interessante Efter-

retning^er. De lieromhandlede smaae Steenplader liave i den g^raa Oldtid

været brug^te som Former til store Knappers eller andre slig^e Metalsag^ers

Stobnlnjf. Paa den Darg-unske vare adsl;illige Cbarafcterer, der lignede

Runer, især et tydeligt V (eller ili?). En anden, som er funden i Alt-

Kenzlin ved Demmin under en g^ammel Egcstamrae, er besl;revet ogf af-

bildet 1 Dritter Jahresbericbt des Pommerschen Vereins S. 27, — og

dog" paastod tvende Literatorer i næste Aargang, at denne (!) og andre

lignende Stene vare forfærdigede af Ilonder i Mecldenborg og Pommern

som Stiibeformer for Knapper; at de have brugt saadanne fundne Stene

dertil, ja endog efterlignet dem, er vel muligt*). Endelig har Lisch

meddeelt en udforlig Beslsrivelse af det særdeles ma»rliværdige stobte

Bronce-Beslag til et BolTelhorn (som ild;e haves), fundet 1857, 6 Fod

under Jorden, i en Torvemose ved Wismar, med tilhorende Atliildning.

Den storste Deel af Beslaget var forsynet med Zirater og Figurer, deels

. graverede, deels indslaaede med Stempler. Thomsen og Lisch have ypperlig

viist disse Ziraters og Figurers fuldliomne Overeensslemmeisc med andre,

som findes paa skandinaviske Mindesmærker'''*), Den Sidstnævnte har

endog ved en ef de mærkeligste Configurationer fundet en sær Lighed

med en af den islandske Paradishules Hovedcharakterer, — ligesom han

og er fuldkommen enig med mig i den Mening, at denne Hules fleste

Skrifttegn hiire til en kryptographlsk Buneart — De Wismarske Horn

fremstille vistnok 6 Charakterer, der omgive en Kreds, som fuldkommen

) Jahresbericlit <Ics Mccklenburgischcn Vereins, 2ler Jalirg. 1837 165; 3ter Jahrg.

1838 S. 83-86. Der beiaærkcdos og, at Jacob Grimm liar omliaiicllct det samme vendisk-

glafiolitiske V paa dc Strclitziskc Runcmiiidcr som ct paafaldciidc BcviU for deres

Ægthed (Gcsamm. Nachr. von alten Bildwcrken).

Jahrb. des Mccklenb. Vereins, 3tGr Jabrg, 1838 S. 07—77 (med Kobber).



ligfne sLandinavislse Runer
0{f

Binderuner*), endsIcjUndt dette dog* I«an

være tilfældig-t. Overboved Isan denne Oldsagn formodes at være af æld-

gammel {jotliisfe-germanisfe Oprindelse.

IX) De sidstomhandlede Vendislse eller Slavislse Runer anfaig^es

af en af Russernes nyeste Historieskrivere, liulgarin^ at have ogsaa været

brugte i Hedenold af de russiske Slavery hans Grunde derfor Imnne vi

her ilske udvikle, men optage de for os mærkværdigste af hans hertil-

horende Bemærkninger. Han beraaber sig paa Keiser Heraclius's Vidnes-

byrd (fra det 7de Aarbundrede), at Skylber, Sarmater (o. fl.), som man

ansaae for Slavernes Forfædre, have kjendt eller brugt særegne SkrifUegn

(eller Alphabet, litcras suas')**). Han underretter os om, at Tschecherne

(et slavisk Folk), ligesom Skandinaverne fordum , udskare deres Love

paa Trætavler, og deraf kommer endnu den russiske Talebrug, at kalde

cn Bogs Blade Tavler. Slavernes ældste Skrift kaldes Bukwitza^ hvilket

Ords forste Stavelse Nogle udlede af buk^ Bog eller Bogetræ, fordi Bog-

staverne pleiede at indskjæres paa Slave eller Tavler af denne Træart —
og vi skulle snart anfore et Oienvidues Vidnesbyrd derfor, — aldeles

ligesom i vort Norden; see ovenfor S. 180—181. Andre mene derimod,

at buk er fordreiet a£ bug eller bog o: Gud, fordi Skriften ansaaes for

en guddommelig Videnskab: witza eller wcdza (Ordets sidste Halvdeel,

som svarer til det oldnordiske vitzka o.s.v.). Vistnok udledede Nordboerne

Skriftens Ophav fra selve Guderne. Itulgarin bemærker endvidere, at

aogle af de slaviske Runer (endog etter den herom allcrkyndigste Kopilars

Mening) ligge til Grund for visse andre i den nyere glagolitiske

*) F.Ex.T (Runen Tir eller Tyr, Kri{;s(;udrns Navn, — hcldbrinjjcnde i Kampen);
(len af Hl of; F saninicnsattc Hindcrune, an, der og luinde læses ant^ hvorved xnan

kunde tænke pna Anternc, furdum et af Slavernes mæj^tigste Fulkcsla;;; paa Fyrsten
j4nlir eller Antjnntir, hoibcromt i de iislersoiskc Sydlande i Oldtidens Sagn og
Sange, o.s.v. Charakteren til Læserens lliiire (nærmest til lil, 4 paa Kobberet)

seer især ud til at være cn Oinderiinc, sammensat af tre Uo};staver.

**) Jfr. ovenfor S, 223, samt ellers, om det luVanfortc, fln/fifrtrm l.c. 1, 163, 300—308. Dc
slaviske Cbrobalcr siges og at have (A. 641) udfærdiget Forpligtelser til Paven med deres

egne Underskrifter {chirogrttphis æhia propriis), See Strahl ftuss. GescU. i, (1832) S. 130.
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Skrift*)- Denne Sl;riftart for Slaviske Sprojf opfandtes eller forojjedes

efter Kristendommens Indforelse (mest brng*t af de dalmatiskc Slaver)

tillijfemed det cjTiHiske Alpliabct (sildig- i det 9de Aarh.)? forst antajy^t

af Miihrcre, Illyriere, Polakker 0{y liohmcr; det udryddedes blandt dem

ved Pavens Forhud
0{f

Katliolikernrs Forfolg^else, men optog^es senere af

Kusserne**), endslyiindt disses trykte Skrifltejju efter Peter den Stores

Befaling* (fiirst i det 18de Aarlmndrede) blcve heelt omdannede samt

lempede efter g-ræske og latinske Bog-stavformer. Efter Bulgarins Frem-

stilling kjendtes ojy lærtes de ældre slavisk-russiske Uuner kun af Præster,

Dommere ojf Fyrster eller Ilovding^er samt disses Siinner, der bleve op-

lærte i Skrivekunsten som en for andre skjult Hemmelighed. Den an-

vendtes forst til 0|>teg*nelse af Relig^ionens Mysterier, siden af Love og:

endelige af Sagn og^ Sang-e (m. m.)« Alt dette passer særdeles vel til

Runernes Historie i vort Norden. Runernes Udryddelse i Rusland

tilskriver Bulffarm Missionærernes, Hierarchernes og- Fyrsternes Forfol-

g-clser, hvorved alle saadanne Hedenolds Mindesmærker brændtes, ned-

gravedes eller odelag'des paa andre Maader. Det var overalt i Tidens

Aand ogf er saamcg-et mere forklarligt som visse kristelige Sekter paa

samme Maade forfulgte de Skriftartcr, hvori deres nog-et anderledes

tænkende Troesforvandtes hellig-e Bog-er vare skrevne. Saaledes befalede

f. Ex. Pave Johannes den 13de, ved en Bulle af 968, at alle slaviske

Haandskrifter, om de end vare af gudelig-l Indhold, skulde opbrændes;

ifolg^e heraf blev den latinske Skrift efterhaandeu med Vold ojf List ind-

ftrt blandt Slaverne i Polen, Bohmen o. s. v,***)

) Jfr, ovenfor S. 241—243. Et aF de fuldstæiulijrstc jjlaj^olilisko Alpliahctcr findes ved

Jittlf/firilts hcianfcirte Slirirt Ister Th, Tab 1, Til Samiiicnli|;nin{r (remstilles der og

det aliniiidclijje fjræshe Alfdialiet, de veiidishc o|;; Hhaiidinnviskc iUincr (som dog der

langtfra ikkkc erc fiildstændijjc). Jfr. nedenfor S. 218 Anm. 2.

*) Jfr. om ak dette /Carmnsin Gcscli. des Riissisclieii Reiclis, iibcrsctzt von liaun-

schild. Ister TJi. S. 88 o.f , 290.
*

See Bnlgarin \. c. S 307—308, 457—458. Skandinaviens Kiinemindcr liavc vel til-

dcels havt en lignende Skjæbnel Jfr. ovenfor S. 139, 175—178.
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Hvorledes defte end forholder sig med den ældg-amle Brug- af

Slavislse Runer i Rusland, saa er del aldeles il;he usandsynlijyt, at de

e{yentlig'e Skandinaviske blcve indfurte dertil i del Dde Aarliundrede (om

ikke endojf for) med Varegerne, Vareng^erne (som Araberne kalde dem)

eller (i det Oldnordiske) Væringerne, som ere blevne indkaldte i llig-ct

og valgte til dets Herskere. Karamsin antag-er dem for al liave besiddet

storre Dannelse end det Folk, som de kom til at beherske, hvorom vi

dog" neppe kunne have tilstrækkelig: Kundskab, — men vist er det af

Nestors o. fl- Aarboger, at Skrivekunsten var i IJrujy blandt de hedenske

Russer; adskillig^e Tractater (af 912, 945 o. fl.) med de byzantinske Kei-

sere (hvoraf tvende Gjenparter udfærdig^edcs, hver med vedkommende

talrig^e Deellageres Underskrifter) ere blevne opbevarede af Kronike-

skriverne, I sidstmeldte Tractat bestemtes det, at Russernes Gesandter,

Kjubmænd og Rcisende (kaldede Gjæster lig-esom i vort Norden), som

didindlil havde pleiet at bære Sijynetring'e af Solv og: Guld (rimcligviis

med Navne eller Bomærker)*), derefter skulde være forsynede med sk ri tt-

lig-e Creditiver eller Passe hjemmefra**). End fuldstændijyere Beviser

af arabiske Skrifter skulle meddeles i det Fiilgende. Ikke desmindrc

ha\es endnu (saavidt mig^ er bekjendt) kun saarc faa PrJiver af de

egentlifye Russers ældste Skrift. Til disse kan man dog: henfore enkelte

formeenllige Runestene, fundne ved g amle Gravhoic i Nærheden af Staden

Twer. De opdag:edes af Th, Æ Glinka og bcskreves (med tilfiiiede Af-

bildninger) i det Tidsskrift, som udjjives af det Kelserlig-e Ministerium

for det Indre, Aarg-ang-en 1836***). Hr. Capilain v.Keyper af Artilleri-

*) En a>lclj;niniiicl (luldring ined cn blan Stocn 0|y IVavncl JoriyeiV i Runer er opbevaret
i il<'t kon£rc]i{;e luinslniuseum i Ivjobculiavn. £n anden med IVavnet Uaraldr i

bindoruner haves i Stuekliulm; sec ovenfor S. 206.

) Ållcsle Jahrbiieher des Russ. Gesch., iibers. von Schcrer {iio) S.69, Cl o. f., 70

o. f.; Sh altl Gcsch. von Hussl., I, 83.

*) Af denne Skik (der svarer til vore paa Gravene opreistc Trækors med de Afdodes

IVavnc) kan man forklare, hvorfor saa faa Runestene lindes cilcr kunne ventes al

lindes i Rusland. Dojj j;aves o^jsaa her Undtagelser, hvilket vi nu komme til at vise.
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corpset, som er fortrolig med det russiske Sprojy ogp his[orivsI;c LIteratur,

har havt den Godhed at meddele mig- et oversat Uddrajy af dette mærise-

li{fe lille Skrift, hvoraf et særskilt Aftrjl; var blevet tilsendt det kongelige

nordiske Oldskrift-Selskab. Vi see os saaledes istand til at g-ive vore

Læsere folg^ende interessante Efferretning^er om de blandt hine russiske

Steenindskrifter, som kunne sammenlig^nes med Nordens ældste Green-

eller Binderuner:

"Hr. r/l. iV. Glinkns Opsats: Om Oldsag^erne i det tverske Ka-

"relien, bestaaer eg^entlig" af et Udlogs af en Skrivelse til P. jF. Koppen

"(ledsag-et af adskillig^e Anmærkninger ved den sidstnævnte Lærde), —
"hvori de blandt andet udtrjkke sig saaledes:

"Jeg" sender Dem en kort Underretning (med Afbild-

"ninger) om adskillige Stene med Indskrifter, som jeg har fundet i

"sumpede Dale, i Skovstrækningerne og i Brolægningen paa Lande-

"veiene*) . . . . En af disse Indskrifter (inder De paa vedlagte Tegning**):

•) Ilr. Prof. Pofjodin i Moskow, som har {yorl sijj fortjent af den russiske ilifitorie

ved forskjcllijje Uiiderso{;elscr an{<;aacndc Varc|»orncs skandinaviske Herkomst og

flere Oplysninger til IScstors Aarbojrcr, har (1886) tilsendt det nordiske Oldskrift-

selskab Alliildninjrer af 3 Stene med Indskrifter, der tydclifr synes at være af Duners

OQ Bindcruncrs Art samt at hore til de afiUCnha opda{;cdc, men som dog ikke ^ecs

at være publieerede i Sidstnævntes her omhandlede Opsats.

•) **Jeu tvivler ikke om, at de indhiij;nc Bogstaver paa den aftegnede Steen, som
''kunne være lani;t nyere end selve Graven eller Gravhuien, erc cyrilliskc, d. c.

•'slaviske. 1 selve Gravhtiien fandtes mange Kul", /k". — Mig forekommer det, af

samtlige Bogslaver ere græske som de skrevcs i Middelalderen: Q sces lier npvendt

(som det da tit shreves) og Å nedvcndt; det llrle maiitle da læses 2TEII£2AAÅ
(^Stcpodad) ; om det kan forklares af det slaviske Sprog (hvis det ikke er et blot

IVavn) maa Sprogkyndige afgjiire. Bussers og Slavers mangfoldige Forbindelser

med de byzantinske Grælser (især i det lOde Aarhundrede) maattc snart gjtire dem
nogenlunde bekjendte med den græske Skrift. Om græske Bogstaver paa de ældste

russiske Mynter komme vi til at handle i det Folgende. ^ Blandt visse Slaviske Folk

udenfor Busland blev den græske Skrift, saa at sige, indfort til Brug fra Aarct S6S af.

Da forskrev Fyrsten Svjcatopolk og hans Briidrc, som regjerede i Mahren, Gcistlige

Irn Constantinopel , af hvilke Cyrillus (eller (>onstantin) og Methodius dannede et

Alphabet, kaldet det Cyrilliskc, dng med Tillæg af adskillige nye (Miaraktcrcr, som
stemme overeens med de Glagoliliske. Om den sidstnævnte Skriflarls Alder (hvis

Opfindelse IVogle tilskrive den hellige llieronyinus, der levede i dot 4dc Aarh. o.s.v.).

Iiavc ulige Meninger længe hersket blandt dc Slaviske Lærde. Jfr. ovenf. S.245—246.



"Stenenj hvorpaa den er indskaaret, er 2ArscLJner (.^6 eng-1. Tommer)

'^slor. Lenved 50 Pud (5 danslie Sliippimd) i Væjjh A> />. Tschertkof

^'kalder dqn Slotsstenen efter den her tejjncde Fiirlumt*). Jeg maa

^'tilstaae, at jeg: har tænkt mig at denne Tegninj** forestillede en under-

*) "I min Sainlinjr af lussisltc Mindesmærker, tjenende til at oplyse Kun sihistorien oj;

*'den iaMlrelandslic Palæo^jraphic, cio der blandt Mindosmffirkcrne Nr. 62—78 Afhiid-

"iiinf;('r al' lorsLjcllijrc i Ishoisk værende Gravstene, hvoriblandt don, der ans^ees

**for at være Truvors. Paa denne er dir forestillet en lirlianlct Fi{;ur, der li|;ncr

"den, som Læseren seer paa Glutku^it Tcijninj;. Her meddeles to andre Albild-

32
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"jordisk Byffning-, og* det saameg-ct mere, som der her i Omejjnon tilforn

"har {jaaet Rygter om underjordislie Smuthuller og Kjeldere.**

Den Steen, som omhandles dernæst, er afbildet paa en med

nærværende Afhandling* folgende KoLbertavle; om den beretter Original-

sliriftet Folgende:

"jiinf;or. Oen fdrste af deres Ori(jinaler er i det snakaldte tvcrske narelien den

"anden er optaj;et i Isborsk", /f.

Ntj Anm, Herved maa jejy hcmærke. at Isl>orsl;, Varefrer-fyrslen IVuvors Resi'-

dcnlsstad i det 9dc Aarliiiudrede, laac ilike laii(jt fra I\ov|r(>|*od 0{j; Pskov (i det

cfler sidstnævnte nu opkaldte Gouvernement) , allsaa mrgel Janjjt fra Tver, og

do{; finde vi cn slaaondc Li|»ked meJJem ke^jge Ejpies Mindesmærker, Iivilkc ri

saaledes maa antaj^c at vi'erc fra dc skandinnviskc Varej^ers eller deres nærmeste

oj; æ{jic Erterkommrrcs l'ider. Jog tillader mijy da den liiisnin;;* at Fi/jurerne paa

hine Stene fnrestitlc Skandinavernes Kamppladsc, saaledes «om dc ved Kove cllcr

Vedlæjjter vare bestemte for il()]m{;;anfr eller Tvekampe, i 3 Afdelinjjer med 3 fir-

kantede Indliej;ninj;er, bctejjnede ved Reb, smalle Grovter, Javc J urdfurlioininjj^cr

eller Steenrælsker samt Pæle o{r Slænjjer. Oe beshrivcs udforlijy efter forsKjellige

Sagaer i Arnesens o\\ EvichfieHS islandske Reltcrjjanjj S. 151 o. f; sec 0(;saa især

Kurmakssaga (Hjobenliavn 1832, 8) S. 86-89. Visse Old/jrandsliere (som Sjohorg,

T/iftmm 0|; fValliu) mene. at man endnu finder virhelijje Slccnsælninijcr, bestemte

til slifjt i de tre nordishe Ri(jcr; jfr. U. Thorhicins om llcdenoldshoic ojj

Sleensælninger (Skand. Selsk. Skr. 5le Bd. S, 170 — 171. — Elovedlij;:hcden mellem
Tvckamppliulsens og Afbildningernes Afdelinger bestaaer i Qvadratur-Figurernei

kvad derimod dc paa dc sidstnieldtc ankragtc mindre l'ræk angaaer, vil det vist

være vanskeligt at bavc nogen sihkcr Mening om deres oprindelige Anledning eller

Bestemmelse; kun kunne de (især paa den fra Isborsk) tænhes at skulle ndgjiire

Tegn, der ligne Minderuner, f. Ex. tRUH^RÅ eller t II R h 4 R 1 I* Rt
Truvors eller Turvords re 3: Lig?); A sees, sum bclijendt, undertiden (ne<lenti]) i kan-

tede Former (o. s. v.). At ellers Tvekampe vare i Brug blandt dc hedeiishc Busser

erfares af samtidige Beretninger: Naar nemlig to blandt dem iklic vare fornoiedc

med deres Hunges Kjcndelsc mellem dem i en Bettergangssag, sagde ban til dem:
Utimmcr blandt eder selv med eders Sværdc; den, livis Sværd cr det skarpeste,

være den selrcndc Part. Friihns Ibn Fusilan (dfec.) S. 3, 59,
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"Den anden Indslirift, som jeg- berved sender^ er dybt indslfaaret,

"som Render, i en mejyet baard Sfeen. Da man, eflcr at bave afvadsfeet

"og^ renset Stenen, overstriig; den Deel af samme, bvor de rcndeajjtige

"Fordybnin{jer fandtes, med Farve, saa l;om Indslinften frem. Stenen,

"som veier nojyet over et Pud (2 Lispund) 0{f bar Udseende af en glal

"Flise, var i den brolajyte Vei. Hjulene furede den!"*)

^'Paa end en Steen, der lig-eledes seer ud som en g-lattet Flise,

"er der saaledes forestillet en Hesteskoe, omg^ivet med adslallig'e Stave

"eller Spyd.''

Hovedcbarabtererne forestille, efter minMeningp, tydelijje Green- 0{j

Bindei'uner. Conf]{furationen til Læserens Venstreindcbolderda Bog*staverne

(IVAR) **)

•) Den i^laado, hvorpaa Stenens Tijjurcr ei e anljraijte (som om de tiUlcols vare udslriicile

over den) o. s. v. , erindrer tydelijj om Stenen i GravUoien ved WiUin{;siiauscn, af-

hildet hus ^y.Griutm {vihev Deutsrlie Hunrh) Tab. IX; jfr, ovenf S. 150 o. f. Det er

utvivlsomt, at de fleste af disse diaraliterer li|jne Runer eller Minderuner, nf hvilke

de sidste do{f synes at være af en særegen Art oj; tildeels at nærme sig til Charals-

tererne jiaa den danzigskc Urne. I de aiiundedc Former ligne de og de gamle

Nordboers knyttede Uuner, sce f. Ex. Hautil IV r. 1095. Paa enkelte norske Stecu-

minder findes ogsaa Ituncr med noget afrundede Former.

**) Antager man disse Binderuner for at være af en lidet kunstigere eller mere com-

pliccrct Art, kan man ogsan læse ^'avnet som I^KH^^k* Inyvavi det tilliortc*

som vi vide, en svensk llovding, der i en islandsk, vistnok meget fabelagtig. Saga,

udgivet Og i Hovedsagen forsvaret som ægte at' iirocman (Dpsala 1762, 4to), siges

at have gjort vidtloftige Hciscr (især paa store Floder) og udfort store llelteiyer-

ninger i det nuværende russiske Hige m. m. P. E, MiiUcr forkaster vel denne Sagas

Troværdighed ganske (Sagabiblioth. III, 158-176), men dog synes den i det mindste at

have taget Hensyn til en virkelig svensk Krigsanfiirer i det Ilte Aarhnndrede, om livjs

store Ledingstog tii Osten (Rusland o.s.v.) mange svenske Huneslenc endnu lydelig viduc.

32*
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Ofr den til Hoire
^ 1+1

Det bajyestc Bojjstav synes nemlig^ ved forste Olefcast at skulle være et 1

(da det lille Ord inaattej læses IA.T)j men i Binderunerne kunne en eller

fleere Bogstaver stilles i bagvendt Retning, og da bliver Ordet

ur eller Hhh,

nemlig IA.L eller IA.LL, det samme Ord (ogsaa efter sædvanlig Udtale)

som det belsjendte Jari De to ovrige Cbarakterer synes at maatte læses

hl, og saalcdcs at tilkjendegive, at Manden, hvor Stenen laae, var lagt

i et helliget Gravsted til sin Hvile. Hesteskoen kunde antyde, at Hesten

var bleven jordet med sin Herre; at denne paa Toget havde været til

Hest o. s. V. Dog erindres vi tillige ved denne Figur om den Overtro

blandt Nordboerne, at Hesteskoen fordriver onde Aandcr*).

*) Druiderne sij;cs at have brugt Hesteskoen som et hcMij^t Sindbillede; den lindes

OU paa Amorikas u<'*mlc Mynter; see /'irchæolorj. Britann, XXIV, ^.'JS. I adskillige

Ilcdcnoldsgrave Iiar man fundet virkelige Hostcskoe ; saaledes f, Kx.: 1) i def gamle

Danmark, Skaanc, ved Uclcnclund, Burlof Sogn, Bara Herred. I en vakker lliii

af 10 Alens lodret Hoide og 100 Alens Omkreds fandtes paa 4 Alens Dybde 3 con-

ccntriskc Steenkredse; i den inderste af disse (og Hoiens Midte) fandt man en lille

firkantet Steenkiste, som indeholdt en af Ælde meget beskadiget Hobbcrurnc,

hvori nogle Mcnncskctænder, saa lidet beskfidigedc, at man deraf kunde bestemme

den Afdodcs Alder til 30Aar, Stykker af et Hobbersværd samt massive og ube-

skadigede, ei usædvanlig store Hestcskoc af Jern med bagtil opgaacndc Cndcr paa

den spanske Maade, ligesom for at understotte Hoven og Hovskjæggct, Fundet

,

forvares i Lunds Universitets historiske Museum. Molen var (ligesom dc russiske)

omgiven af en stor Siccnkreds, ligesom bcstaacnde af l]autast(>nc; fra den ude-

lagte Gravboi bortkjortcs 3400 Læs Jord og 220 Læs Steen {Sjiiborg Nomenklatur

S. Ofi—97). 2) i Norge; Ved Gaarden Sindsakcr, floltaaleiis l>ræstegjeld, Trondhjonis

Stift, lod Hapt. Randidf, Lciivcd 1780, udgrave cu af Schoniufj i hans Heise be-

skrevet betydelig Hoi ved en der afbildet BautaHtecn, og fandt i den en Hestesko

med Ringe, en svær Jernlænke, en Spore og et Spyd; iUiitvcr anliqv. Reise S. 106;

jfr. Schonings Reise S. 99, hvor Bautastenen (lignende en Obelisk) anjjives at være

8 Alen hoi (2 Alen tyk) ovenfor Jorden og at staae henved 4 Alen nede i Jorden.

3) i det egentlige Sverrig, Rasbo Sogn i Upland, paa en Odde i Funbo Siicn fandtes,

omtrent 1810, i underjordiske Steensætningor ,
nojjle Kar af Metal og en saa stor

Hestesko, at 4 andre bicve smedede af den (Idiinna, 7dc Hefte, 209). Alt delte

bekræfter afg. Etatsraad Fihoiys Mening om Hesteskoens Brug blandt Nordboerne

i den hedenske. Tid, som i sin Tid blev modsagt af andre. At de gamle Germaner
brugte Hcsteskoc er nu og viist i K/cmm'« Handb. der Germ. Altcrthumsk. S. 134.

\
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Vi forblgaae lier tvende andre figfurerede af Forfatteren ommeldte

samt (paa Side 8 0{f 9) afbildede Stene med oplioiede Ziraler eller Fi-

gfurer, endshjondt de sidslomnieldte CbaraLtcrer ligne baade Runer og*

Kinderuner. Den forslnævnte ligner vistnok i Formen en Bautasteen.

den sidstmeldtc derimod visse Stene, der i vort IVorden finde* i Sumpe,

og som efter IVaturforsl;crnes Menings der tildeels forvittres saaledes, at

visse Dele, der ofte ligne Slirift eller Figurer, Lomme til at see ud som

ophoict Steenhuggerarbeide. Om end Naturen bavde dannet slige Træl;,

kunde Stenene let betragtes som Helligdomme, betegnede med Gudernes

eg'en Skrift, efter de [bedenske Præsters eller Skriflberdcs Meningers

Fremstillingsmuade* Jeg* erindrer at g-amlc overtroiske Folk i Island i

min Barndom gjemte Stene, som af Naturen vare betegnede med Figurer

der lignede Bogstaver, som beskyttende Talismaner, med stor Ærefrygt

ogp Ombu. At derimod Hedningernes Omvendere kastede saadanne Idol-

eller Amuletstene i Soer eller Sumpe (ligesom de nykristnede Russer

Afgudsbillederne i Kiev) var saare naturligt.

Forfatteren vedbliver: "Beliggenbedcn af de Gravbiile, jc{y ber

'^har opdaget, fortjener særdeles Opmærksomhed. Alle tilsammen danne

"de i borizontal Plan en Cirkel, paa hvis Omkreds, udgjorende om-

^Hrent 20 Yerstcr, der ligge Gravboie i Cirkler, i nogen Afstand fra

"binanden, og selve Gravboiens Grundflade danner en regelret Cirkel.

''Inden i samtlige Gravlioies fælles Runddeel bemærker man endnu Spor

^'af Jordopkastclser, og disse Mærker strække sig* i Linier fra en Gravboi

"til en anden. Hele Omkredsen stoder til Floden Medvjediza, bviiken vi

*^*ville antage for Cirkelens Tangent, medens den lille Flod Kamenka viser

^'siff der som Chorde."

''Det kan være at de forskjclllge i det tverske Karellen værende

'^Mindesmærker bidrore fra forskjelligc Folkeslag, i bvls Tal uden Tvivl

"Normannerne (Skandinaverne) biirte til de virksomste. De kunde seile

"fra Orienten op ad Voljya derfra paa Floden Medvjediza, derefter paa
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"Kamenlia, Lvor de ojysaa havde deres Gard*) (Stad) af Slorrclse som

"det nuværende Mosfcva**). Derfra lod de deres Fartiiier slæbe over

"Land til Floden Molojja (livop der 0[]^saa er Gravhoie) og {yifc der over

"i det nordlig^e Flodsystem."

Hertil har Koeppen foiet folg-ende Bemærlsnin{y: '^Delte er vistnok

"muelifft. Hvem der veed, hvorledes Normannerne i sin]Tid spredte sig-

"over Europa, hvorledes de, foruden deres Herredomme i IVorden, i det

"9de Aarhundrede belsrigedc Irland, Holland, Franferijf, Spanien og* Ita-

"lien***); hvorledes de (under Navn af Russer) beleircde og indtoge Con-

"stantinopel (Aar 866) havde fæstet Sæde paa den tauriske Halvoes vest-

"lige Kyst, som Lesl;ylledes af det Hav, der ansaaes for at være demimder-

'^kastet, og derfor kaldtes det russiske; hvorledes de hærgede Kysten af

^'det kaspislie Hav^ hvorfra de fore over det asovske Hav, Don og Volga

"paa 500 Skibe, hvorledes de bragte deres Skibe over Land strimlerne,

"og^ gik paa fladbundede Fartoier opad Floder, som nu ere udtorrede, hvor-

"ledes de befarede den saakaldte græske Vei-, hvorledes de i det 10de

"Aarhundrede forte Handel med de volgaiske Bulgarer og sikkert forend

'Novgoroderne, som vore Aarbuger omtale, gik til Sibirien, til del nord-

"lige Ocean — hos ham vil sikkert GlinluCs Forudsætning vinde Sand-

"synlighed og Troværdighed ; for os bliver der kun tilbage at takke ham

"oprigtigt for hans interessante Opdagelse."

*) Gartyr (i andre Buinin{][or Garå) cr ct æ1<l{;aniniclt nordisk Ord, som Llnndt andet

bctc{>;ner cn Stad. Deraf Mihli{^ar5r (den store Stad, Myklcjaard) , det oldnordiske

oj; gammeldanske Navn l'or (Konstantinopel.

*) Herved bliver Nordboernes ellers vidiindcrlijjc Ilande! oir Samfærsel med Orienten

begribelig, som tydelig bevidnes af de i Skandinavien, især i Sverrig, paa Gulland

og Bornhulni, ja selv i Meekicnborg, Pommern o.s. v. Cundiie betydelige Pengesummer,
Guldsager m. m. I de nordiske Gravliuic bar man (hvorom vore Aluseer vidne)

fundet Skaalvacgtcr, som i Zirligbed iiike vige l'or de nyere engelske, med særegne,

dertil passende Lodder, noiagtig beregnede efter et vist Vægtsyslem, tildeels beteg-

nede med Runer. See nord. Tidsskr. for Oldk. I, 398—405, Ant. Ann. IV, 404—405.
**) Hertil kan man og lægge England, Skotlan<f og dc iivrigc Nederlande, visse Dele

af Tydskland o.s.v. I det samme Tidsrum opdagede og befolkede de Island, Grou-

land, store Kyststrækninger og Ocr i Amerika, m. m.
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Ved fiirste Olcltast vil enhver skandinavisk Læser, som betragter

den foreslaaendc Prospekt af russiske Gravlioie, overbevises om dens store

Ijifjhed med de i vore egne Lande. Muelig vil dog Lines pyramidalske

Form, livorved de da komme til at ligne Sukkertoppe, stude IVogle, da

den ber ikke er almindelig nuomstundcr. Dog gives der visse Egne i

Danmark hvor saadanne Hiiie endnu sees, og hvor mange flere oprindelig

synes at have havt en saadan Dannelse, der nu mere og mere forsvinder

for Forskerens Blik* I Aaretl809 skvev Borge Thorlacius saaledes berom

efter egen Erfaring og Oienvidncrs paalidelige Beretninger : "Af de konst-

formedelloie ere nogle runde, og da enten som en Sukkertop pyramide-

dannede^ eller foroven flade, og for Beslcn afUdseende som en afskaaren

Sukkertop, begge Arter i Almindelighed temmelig /toie.... De kaldes i

RoeskildeÆijncn Svkkertopshoie . . - • Disse spidsagtige eller afskaarue

Sukkertopshoie findes ogsaa i Jylland f. Ex. Thisteds Amt* Undertiden

flndes de omkrandsede med Stene" (h'gesom de her afbildede russiske).

Samme Forfatter ommelder og de paa nogle Steder i Danmark fore-

kommende, af ham saakaldte runde Hoiomgivningcr som særdeles mærke-

lige og overhoved de smukkeste, samt anftirer Exempler fra Fyen og Jyl-

land. At mange saadanne Iloikredse nu ved den tiltagende Jorddyrkning

ere blevne forstyrrede i sin Orden, maa antages for fuldkommen afgjort-

Til de russiske Gravhoies store Ligbed med de skandinaviske bar

Clarke ogsaa paa sin Reise tit lagt Mærke. De i Nærheden af Tver

vakte især hans Opmærksomhed. De og flere vare, ligesom vore danske,

især anlagte paa saadanne Hoider^ hvor de mest kunde falde i Oinene

(og hvorfra de Afdodes Aander mecntes at nyde en vid eller skjon Ud-^

sigt). Andre saac han ved Valdai, Voronesh og paa mange flere Steder,

efter hvad han engang for alle bemærker**).

•) RcmærI;iuiij;or over cle i D»nmark endnu tilværende Hoie og Stcensætning^cr. Skand.

Selsk. Slir. V, U3. 115, 132.

Clarkc Reise durch Hussland und die Tarlarey 1800—1801, iihcrs. von pyeyUtnd,

1817, S, 27, 35, 233, Oi;saa i Kæi Ucdcn af l>on eller Tauais fandtes der saarc manj;c
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At vsaadanne Gravhiiie tildecis virkelig: shyldcs de hedenske Russer

eller Varcjfer, eg*entlig" indvandrede fra vort Norden, og^ at de derefter

bleve forsynede med Mindesmærker, indeholdende Indskrifter til den Af-

diides Minde, erfares ikke alene af Nestors Beretninjycr om Vnrejjer-

fyrsternes Askolds, Dirs, Oleg^s, I{fors o, fl. store Gravlioie, men endog-

af et troværdig"t Oievidnes, Araberen Ahmed ben Foszlans (og-saa Fodhe-

Ians') udftirlige Fortælling-er. Denne mærkværdige Mand blev sendt af

Kahfen Muktedir, som rcgjerede fra 907 til 922 efter vor Tidsregnings,

til Bulgarernes Kong-e ved Volg-a, for, efter hans eget Forlangende, at

fuldfiire hans Omvendelse til den muhamedanske Tro. lim Foszlan (som

han i Almindelighed kaldes) ankom til det bulgariske Hof den l'JteMai

922. Paa denne Reise traf han mange hedenske Russer, om hvilke han

meddeler interessante Efterretninger, udgivne ogf forklarede af Frahn

og forhen fordanskede af Rasmussen*)* Af denne Beretning- udhæve vi

her Fiilgende efter Forstnævntes fuldstændigstc Bearbcidelse**) af de

udforlig^ere Kildeskrifter: "Jeg* saae Russerne, da de vare ankomne med

deres Handelsvarer og- havde opslaaet deres Leir ved Floden Ilil (Volg^a).

Aldrig* saae jeg Folk af en fuldkomnere Legemsbygning-; de ere hiiic

som Palmetræer, kjiidfarvede og* riidmossede. Enhver bærer en Oxe, Dolk

og Sværd. Uden disse Vaaben seer man dem aldrig* De komme

(S. 363 o. f.). IVcppe har no|;en været en storrc Ven af <lottesIa{;s i\Iin<lcsmærker

end cicnnc Lærde, som (blandt andet) sijjcr om russisl.c Cravlioic: "IVofjIe blandt

'*deiii bæve sijj IVa den ellers fuldkoninien jævne SIcltc i saa rcffclmiessijje, simple

'*o{j dof; kunslijje rormcr, at man ildic Ijaii nære den mindste Tvivl om deres op-

*'rindelif;e Bes(emmelse. Andre, som synes at v.-ere meget ældre, ere tiJsidst alter

'*sjunknc ned i Jorden og; bave cltcrladt en llulinj;, som er om{;ivct med cn Art
"af Dæmninj;; alle bave de dofj tabt betydcli(f af deres lluidc ved Ploven, som nu
**aarli{; drajjes frem over dem. Jej; kjendcr ellers virkeli/; ikke noj^et Mindesmærke
"fra Oldtiden, som cr interessantere eller ærværdifjere end disse tnmnU eller Gravbiiic."

*) I bans yppcrli(je, i Svensk, Knj^elsk o.s.v. oversatte Afbandlinjj: Om Arabernes og

Persernes Belgendtskab og Handel i Middelalderen med Rusland og Skandinavien

Molbechs Atbene 2det Hd. (1814) S. 177 o. f. især S. ^5 o. f.

*) ibn Foszlnus und ånderor Araber Ueriebt iiber die RusRcn iiltester Zcit dirc. Von
<7. if/. Frahn. Ilcrausgegcben von der Kaiserliebeu Akadeniic der Wisscnscbaften.

St. Petersburg 1823, LXXXU og 282 S. 4.

1
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fra deres Land, læg-g^e deres Slnbe for Anher i Itil, som er en stor Flod,

Og" byffg-e sig* pati dens Bredder store Huse af Tommer. I ethvert Uiius

boede 10, 20 eller flere sammen, hver med sin Opvarterslse, samt adskillige

andre Kvinder, af hvilhe nogle vare tilfals som Slavinder. De dyrkede ivrig

Afgudsbilleder afTræ med andægtige Biinner, Boiningcr, Oflringcr o.s. v.

Deres Afdodes Lig: lagde de i Skibe, Jivori de bleve brændte, de For-

nemmes især med stor Pragt'' *). Som Oienvidne ved en fornem Bussers

Lig^brand, sif^ev Ibn Foszlnn : "Da alt var forvandlet til Aske opforte Rus-

"serne over det Sted, hvor det fra Floden optrukne (den Afdode forhen

"tilhorende) Skib havde staaet, nog-et, som lignede en rund Hoi, i hvis

"Midte de opreiste en stor Blok af Biigetræ, hvorpaa de skrcve den Af-

"dodes og^ ligeledes Russernes Konges I\avn ; derefter beg-avÆ de sig* bort" **).

At den hertil af disse Russer (kun 60 Aar efter den skandinaviske Her-

slierstammes Indvandring) anvendte Skrift har bestaaet al" vore nordiske

Runer, han man v<il med ienamelig' Sitkedied antage. — End et Beviis

for Russernes Brug* af Sl«*ift i det «ammc Aarhundrede har Frahn ei

for længe siden bragt for Lyset Han har nemlig opdaget en Prove

(eller Efterligning) af den i et arabisk Haandskrift

*) Ovcreensstt'minclsen inollem tiisse Kussernes o^; de i E(l(1n(Ii{i^tcnc beskrevne og

andre skiiiidinavishc Jordefærdsshikkc m. ni. har jej^ allerede 1818 oplyst (eller /{af-

musscn) i den :cldre Eddas slore t]dj;ave II, 92J)—984. Iler licmærkor jeg kun, at

en Russer i Snmlnle med Uin Foszlan udviklede det Fortriulijje i Kussernes Jordc-

færdsniaadc (l'rcmror dc Kristne, som lodc deres Al'dodes Li^r raadnc og fortæres af

Kryb oj; Orme), idet den paa Kij^baalct fortærede nden alt Ophold indfpk i Paradiset,

—

hvilket disse lledninf^er ellers forestillede sig sum forudj;angnc Venners og Slægt-

ningers shjonnc og grunnc Opliuldssted. Jfr. Eddakcrcn og dens Oprindelse 3die D.

S. 04— 64, 99—100. Vi kunne saaicdes ikke undres over at arabiske Forfattere (som

JaA-Kft hus Fru/iu 1 c.) melde om de hedenske Kusser, at de havde en <'guddaninielig

Lov" (efter Eddatroen?), i hvilken dc ikke havde noget tilfælles med andre Folk.

Herved maa det bemærkes, at man finder at visse arabiske Forfattere og flere

Skrihenter fra Aliddelalderen have kaldt Nordinanner eller Skandinaver Russer.
Om de hedenske AngeUaxers Kcligionsboger jfr. ovenfor S. 152.

*) Frahiis Ibu Foszlan 1. c. S. 21; Hasmussen 1. c. i Athene II, 317.

'•) Ihn-Ali-Jficnh eUIScdims IVaehrielit von der Schrift der Kussen im lOten Jahrhundcrt

nach Chr., kritiseh i>eleuchtct von Ch, M, Friihn {Mcmoives rfc VAcndhnic imperiale

des sctcnces de SL Petet sbourg, Tom, IJi, iOSG, S. 607 o. f.

33
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Uden at 1;U nne lier meddele den hele interessante Undersog-elsej maae

vi indslirænlse os til nog-le af dens Resultater. Værlat, hvori Efterretnin-

jrerne flndes^ er forfattet i Hedg^iras Aar 377 eller 977—78 e. Chr. F.*).

Del udgjor elslags Literaturliistorie over arabiske Forfattere, saavelsom

ojjsaa andre, forsaavidt de haves i Sproget, og over deres Skrifter, hvorfor

der tillige g"ives Prover af nogle fremmede Folhs Skriftarter. Deri inde-

holdes foigende mærkelige, hertilhorende Efterretning:

"En Mandy hvis Ord jeg tiir troe, fortalte mig, at en af Kon-

"gerne i Bjergstrækningen Kabk (Caiicasus) havde sendt ham til Russernes

"KongCj og han tog deraf Anledning til den Bemærknings at de brugte

"en Skrift, som pleiede at indslyæres i Træ. Dcrpaa tog han et Stykke

*^'hvidt Træ frem, og rakte mig* det. Paa det vare Cliaraklerer indskaarne,

"om hvilke jeg dog- ikke veed, enten de fremstillede hele Ord eller isolerede

^^Bog-staver. Iler deres Efterligning":

En erfaren Kjcnder af Slavernes Oldtid, Ur, Koeppcn^ har ikke

kunnet finde heri den ring-este Lighed med deres ellers bekjendte (kriste-

lige) Skrifts Bogstavtræk. Friihn bemærker selv i denne Anledning*: at

da Runeskriften paa den Tid var i Brug i Tydskland og* Skandinavien,

var det vel tænkebgt, at den var bleven bragt til Rusland af Varegerne

(som indforte visse Benævnelser m. m. af Skandinavernes Sprog blandt

Russerne); at Karamsin indrommer at den kan være bleven brugt af

Russernes hedenske Præster for at udtrykke med den deres Guders

Navne, ligesom han og har meddeelt den her viglige Efterretning af en

russisk Rronike fra det 14de Aarhundrede: at Slaverne for Cyrills Tider

ikke havde havt nogen Bogier j men at de læste efter Streger og^ Indsnit,

) Saavidt vides liavcs nu hitct mere af dette Værk i it]urupa end ]et gammelt Alanu-

script, nu i Paris (skrevet i det 13dc Aarhundrede), hrafjt dertil fra Cairo. Golius

Bces dog i sin Tid at have benyttet et andet Exeniplnr deraf. Indskriften og de den
oplysende Steder crc udskrevne af Pruf. Fliigcl og mcddceltc Statsraad Friihn,
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fordi de vare Hednlng^er; at man maattc fristes til at antag'e delte for at

antyde en Runcskrin:, samt at just denne ojfsaa menes ved vor Arabers

Trætavler eller Karvestoldse, paa Lvilhe Russerne pleicde at indslsjære

deres Slirift. Do{f mener Friihn^ at de havde end en anden afvijjende

Skriftartj brugt af dem, nemlig: den ber forestille, i bvilfcen Sjogrcn ikke

har kunnet spore noget synderligt Slægtskab med Runernes Charakterer,

—

og deri bar han visselig Ret, naar man kun sammenligner Proven med

de simple skandinaviske Runer (og* flere);— derimod har Fråhn^ og det

med Rette, opdag-et og beviist i den en stor Lighed med den saakaldte

Sinaitiske Skrift*), til hvilken man endnu ikke har fundet iXiiglen. Det

er da vistnok mærkeligt, at af de i denne Skriffart forekommende Charak-

terer (efter en egen, af mig over Grajs Aftegninger, ved en dertil g-ivet

Anledning, foretagen Undersogelse) ikke mindre end 24 have fuldkommen

Lig'hed med andre saadanne, der findes i forskjellige skandinavisk -angel-

saxiske Runearter, endskjondt jeg vistnok ikke kan angive, hvorvidt de

sammenlignede i Retydningen svare til hinanden eller ikke**). — I den

Henseende fortjener det at anfores, at O. G. Tychsen forhen har bemærket

en væsentlig Ligbed mellem adskillige Rogstavtræk af de sinaitiske

*) De i den afl'attede talrijje Indskrifter ere anbragte paa Klippevæg{;e i Shini's Om-
egn, ved Vcien til ISjorjjet fra Suez, i forslsjclligp Dale. De onimcldivs allerede af

den beifjcndtc Cosinus Indi/ioplcnslcs lioiived 530 e, Clir» I vor J\ichtthrs Hcisc-

beskrivelse haves Priiver af dem, Ister Th, Tal). 49, 50 (til S. 243, 250); jfr. Treschow

j Ny Samliii|; af Videnskabernes Selskabs Skr. 2den D. (1783) S. 583 o. f. Fnldstæn-

digst erc de beskrevne og afbildede af G. F, Grey i bans Inseriptiuns from Ibe

Wady el ]>luUekeb or tlie writteu vallcy, copied in 1820 i Transaetions of tlie

Royal Society of Literature of tlic united Kin];dom Vol. 2 Part. 4, London 1832, 4to.

Efter Frdhn bar Gcscuiiis (som antager Indskriften for at være forfattet i en pboc-

iiieisk eller aramæisk Skriftart") bedst oplyst denne i bans Anmærkninger til itttrck-

hftrdts Reisen im Paliistina, Weimar 1824, 2ter Tli. S. 1071 o. f.

*) Efter IJegjæring af Lord Prndhoc gjennemgik jeg i Aaret 1835 disse Indskrifter,

og moddoeltc barn de i llovedsa|jen lidet oplysende Resultater af min Grnndskning.

Til bekjendte Runecbaraktcrer fandtes disse lær at svare:

a) nordiske: K, I, 4 , 1=
,

r«, il, i, 9, l>, B, 1, i, H, A , t
(foruden andre i bagvendt Stilling som <Jj S o. fl.);

b) angelsaxisk-tydsk-gotUiskc: V (bagvendt), M, X (o. fl.).

33*
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Indshrlfter med de sibirislte, hvilfce jejf paa den anden Side, paa samme

Maade som nysmeldte, finder meget at nærme sig: til Nordens Runer,

hvilLet lUaproth lijjeledes antag-er. Tychsen sogte at forklare denne

besynderlig"e Overeensstemmelse ved Henvisning'er til Herodots Beret-

ning-er om Slsythernes ældg*amle Tog til Ægypten og mangeaarige Herre-

domme over dette Rige*).

Idet jeg med Frahn antager, at Araberens Afsl;rift (saaledes som

vi nu paa anden eller tredie Ilaand have den) vel fcan være bleven noget

fordreiet og saaledes noget afvigende fra sin Original — mener jeg at

denne bar (som en Prove) indeholdt to Ord eller IVavne. Som Fråhn

mener bor Indskriften i (i Hovedsagen) læses fra Hoire til Venstre. Det

efter Osterlænd(irnes Læsningsmaade forste Ord udgjbr^ efter min Mening,

ctslags Binderune (hvis Læsning ikke er bundet til nogen vis Retning),

dog i særegen Stiil, som ikke ligner den almindelige nordiske, da Trækkene

ere noget mere afrundede, hvilket mulig lildeels kan tilskrives den arabiske

Afskrivers Fordreielse, endskjondt vi dog virkelig kunne fremvise Sidestykker

hertil, som passe i Hovedsagen samt endog lildeels i de afrundede Træk.

Stillingen synes vel at afvige fra den nordiske Maade, da man her gjerne

anbragte Binderuner i opreist Stilling, hvorimod Slaven (fulcrum) her hviler

i den liggende; men dette kan være en aldeles tilfældig Omstændighed,

blot beroende paa en eller anden Afskrivers Forgodtbefindende. Saaledes

som jeg forsoger at læse den, vender detforste Bogstav dogen anden Vei:

9 (eller 4) P- ?l J7 + F

i sædvanfige Runer: ? (eller 4) ^ 4 t F

s LOVEN
(A)

eller ? ^ 4 11 t F eller 9 r 4 h K +
LSLAVEN SLAVNE

*} Pallns^s ncue iiordischc Bcltraf^c 5tcr Bd. S. 244. niaproth sur quelqtics ^ntiqvitcs

ile la Sihcrie^ anfurt af Frtihn i hans heromhandlrdc Afliandlinjj- 1. c. S. 5J9. Jfr. ovenf.

V. ICiippens ficinærkninj]^ om Varegeriics eller de ældste Russers To|je (il Sibirien

S. 254. Til Pcrmieii, Nordboernes njarmcland, kunne Uuncrnc fuldt saa tidlig være

bleTue bragte ved iVordbocrnes Lcdingsfasrd; see bcrom S. 123—124.
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bvilket jeg^ (sl^'ondt ufeyndijf i Sprog-et) fbresti'Her mig^ paa en eller anden

Maade at antyde Slavernes (eller Slovenernes) Folkenavn.

Et af de nysmeldte nordisLe Sidestyltlser til den russislce Binde-

rune fra en svensk Indskrift i sin rigtige Stilling* have vi meddeelt her

ovenfor S. 204 fra en svensk Bautasteen paa Ostl)erga 3fark (Runtuna

Sogn, Bono Herred i Provindsen Sodermanland) som aabenhare synes

at være fra den hedenske Tid*). Det meste af Indskriften er anbragt

paa en tohovedet Slange (amphishæna)^ den Afdiides Navn paa en aflang

Firkant mellem de to Linier^ som Slangens Krumning danner, og der

nedenfor Binderunerne: ^roasi runa^ hvis Betydning m. m. vi der have

sogt at udvikle- Vi have og sammesteds (og paa fulgende Blade) deels

meddeelt, deels henviist til flere lignende SkrilTlprover af detteslags Buner.

Her fremstille vi den samme Indskrift i liggende Stilling:

og endvidere til Sammenligning et Par danske Prover af en lille firkantet,

meget gammel Runestok, hvilken OlcJVorm har afbildet;— disse Binde-

runer ere der indskaarne i liggende Stilling blandt andre opretstaaende

simple Buner og meddeles her paa samme Maade:

«tfi -^**)

*) Et af Beiiscrnc derfor or Ordet nf, som i denne Bclydninjy findes i Eddasangcno,

men sjelden i Riinoindslirifter, hvor det som oftest er forandret til rt/V, e/V, f/Kr

o. s. V. i Jkcnvcd 30 Former. Jfr. <xiossariet til dcu ældre Eddas store Udgave

2den D. S. 568.

*) Ol. fVormii IWonum. Dan. S. 298—299. Han kalder den lille Runeslok Virgula

erolica. Den simple Runeindskrift lyder saalcdcs, efter den fiirste Oindcrune: Bnnnfn
vet kacrcsla man af pcnkcstol a (?) citfin; ber sces den anden Rindcrunc og dernæst

Slutninjrsordet lanpum. Den forstc Cliaraktcr indeholder rimelijpiis Fæstcmocns
Wavn, hvilket jc{j trocr at f-P^orm rip,lig har pjætlet, ncmlij; B 4 1 I ^' I' Bolild

(han skriver blot B ?| M^). De ovrigc Ords Mening er: Rynavnct (Bonavnet) vccd
(kjcndcr) min Kjærcste (Fæstemii) af Tænkestolcn mod Slutningen (af Indskriften);

derefter fiilgcr, som jeg trocr, selve Rynavnct, som kan læses //»/utiW eller Byltmdi
mulig bor endog det kryptog^raphiskc Tegn udvikles saalcdes: Bu i hnndi (eller

Bui { Lxindi) a: Ro i Lund (nemlig Alanden But eller Bo) i Staden Lund (maaskee



262

Endvidere henvise vi til Frag-mentet i Bautil 1129, Lvor man seer Runer

i afrundede Former, ojf til de af os i Afbildning: meddeelte Binderuner i

Ullerups Jættestue m. fl.
;
jfr. ovenfor S. 251 om de saakaldte l;nyttede Runer.

Den heromliandlede russiske Slsriftproves andet (eller efter vor

Læsningsmaade fiirste) Ord, der maa læses fra Hoire til Venstre, er af

en anden Beskaffenhed. Dens forste to Bojjstaver ere utydelig-e, maashee

fordreiede ved en af Afskriverne. Derom kunne forskjellig-e Formodning-er

haves, nemlig^: a) at en Charakter her urigtig- er bleven til to og at det Hele

har udgjort et R, som undertiden, helst i de g-amle Runer, har en synderlijf

jrabcndc Form; see f. Ex. ovenfor S. 229; — b) antag-er man derimod at

Charaktererne oprindelig* have været tvende, er den fiirste af dem sandsyn-

lig^st et an{felsaxlsk rundag^tigt 1^ (w), endskjondt det
0{f ligener et nordisk i,

hvoraf adskillig-e Afamdring-er haves*); den anden lig'ner snarest et I og:

H eller s, som hos Finnerne (sce ovenf S. 236), anbrag-te i en Binderune,

hvis det ikke er et særcg-ent oldrussisk Bog-stav af denne Art, som vi ikke

mere kjende. Charakteren er muelijy et nordisk A O« eller y), for-

andret eller feilskrevet med Hensyn til Stilling-en. Herpaa folge, efter

min Gisning", to T iss) og dernæst et 1 (^ eller Z). Det Hele sluttes af

en Charakter, der vistnok lig-ner en arabisk Form, hvilket Friihn og for-

moder kan være Tilfældet, samt at det her beteg-ner Indskriftens Afbry-

delse. Antagnes den derimod for en afrundet Binderune (maaskee tildecis

urig-tigf teg^net) kunde den bestaae af Bog-staverne hrtT {InV) eller Mhi
{liutj liiut). Adskillige russiske Lærde mene, at Ordet Ijiuli fordum

bcteg-nede alle frie Folk eller Borg^ere, og-, som det hedder i v. Brackels

Skaaiics bckjondte Hovedstad). Oi dct Tæiil.cstol cr nu foi'hcii{>8l: u])solot o|; Bctyd-

niiif^eii ubekjendt; rinielig;viis b('le/;ner det hev cl nu s.iali.ildrt souvenir cJler lirin-

drings{;avc; Træstykket iijpicr virkelig; cn Bwiik (eller Stol) oj; ]>aa don skulde

Mindet cllcr Erindrinj^cii hvile efter Giverens ilcnsij>;t. Det sidste Ord lanpnm
(eller Icndtnii) cr formodentlig det nyere: Londoin.

*) Hovedet eller den tykkere linde af dette Bo|;stnv sees Ojjfiaa virkelig iiverst i adskil-

lij;e gamle Indskriftf^r og Ituncalpliabctcr. Jfr. det almindelige angelsaxiske s, som
Ogsaa udtrykkelig synes at nedstamme fra den Rune, der sees Los Uickcs i det

andet Huucalphabct fra Alciubranen Galba A, 2 (til Gram. Isl. §1).



265

Oversættelse af I/M7<jfrtnM, "stutzen ilire Meinung* darauf, dass indenJahr-

"biichern von allen Lcuten (Ljudi) des russiscLen Landes die Rede isf'j

det er vel Idart^ at Liint russiske Ord g-ansLe svarer til det beslæg'tede

tydske Leide^ i Oldtiden det selvsamme Ord som hiint russiske, i den

saxiske Dialekt^ hvori f. Ex. thiudisca litidi er det samme som det nyere

Deutsche Leute; i en anden tydsk Dialekt forekom Ordet som Liui

(populus)^ altsaa nærmere vor ovenanforle Læsningsmaade og* Middel-

alderens latinsk-barbariske luti^ liii^ Icudi. Hertil svarede det oldnordiske og-

endnu islandske /y^r (pi, lyffir^ fordum ogsaa Zto^rj lmår% Angelsaxernes

leoff o. s. V.*). I al Fald er det skandinavisk-germaniske Ords muelige

Anvendelse ber ikke usandsynlig, og saaledcs gja^tter jeg 5 at det bele

Ord kunde læses enten f^izusslut (hvorom man atter kunde fremsætte for-

skjellig-e Gisninger), eller liussfiuty eller liiissilut^ ojf da betegne Russerne

eller det russiske Folk.

Hele Skriftproven bar saaledes efter sidstmeldte Læsemaade inde-

holdt Navnene for de to da forenede Folk: Slaver og- Russer, som i den

Tid have betjent sig af den fremstilte Skriftart, deels i særskilte Rogstaver

Og deels i virkelige nordiske Binderuner.

Muelig" kan en ældre eller bedre Afskrift af det ovennævnte

arabiske Værk, hvilken Friihn med megen Iver sog-er at opsporge, med

Tiden bedre oplyse detlje endnu for os saa dunkle Æmne«

Der gives maaskee endim enkelte flere Prover af de ældste russiske

Skriftarlee paa visse g-amle Medailler, Mynter eller Bractcater, hvis rette

Hjem man hidindtil ikke bar kunnet bestemme. En saadan, som i mange

Henseender er meget mærkværdig:, vover jeg at henfore hertil. I al

Fald er det godt at jeg, ved Justitsraad Thomsens Omhu, har erholdt

*) Bulgnrux R„ss. Gesch. I, 408—409; Gvtiff Dintisha jll 193, III 156. Jfr. mit
GlOvSSaiium Edil.aiit.T, 2 under Ordene lid, liod, lydr. Jfr. Strahl Russ. Gcsch. 1,

382, 384 o. f. Til denne KJassc (Jkaldct ljudi) liorte Kjubniændenc, som efter Ihn
Foszlans ncrclnin{>;er vare mcjjet rii;e hbit ansecte i I^jors Tid, hvilket oijsaa

erfares af Russernes llandclsfurhuld til Grækerne m. m.
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en (paa en hosfoljjencle KobLerplade gjengivet) noiagtig Tegning af den,

taget efter Originalen under hans ejjét Opsyn, da den eneste Afbildning,

som hidindtil havdes, langtfra ild;e er correkt. Denne Bracteat er forhen

bleven beskrevet og omhandlet nf Schrilder*^. Den blev fundet i Jorden,

ved Opgravning, i Nærheden af Bondegaarden Tunalund i Hielsta Sogn,

5^ Miil fra Upsala. Bracteaten er af Electrum (en Blanding af GuM

0{f Siilv), dens specififce Tyngde var 16,588. Den er tosidig, eller rettere

sammensat af tvende Guldlameller, sammenfulede ved en rundtomgaaende

Ring eller Beslags-Indfatning, hvortil man har loddet en Osken med til-

foiede ophuiede Zirater der nedenfor paa selve Mynten, for at den kunde

hænges om Halsen som et Smykke eller Amulet. Aversen forestiller en

Fyrstes eller Krigers Brystbillede; Hovedet synes at være bedækket med

en glat og tætsluttende Staalhue eller anden Hue**), hvis Band omkring

Panden er prydet med en smal Krands, der maa holdes sammen bag i

IVakken ved et Baand, som har tvende flagrende Ender, Det egentlige

©rystbillede sluttes nedentil ved Piguren af en stor Fugl, som boier

'Halsen opad samt HoYcdet fremad ved Krigerens Skuldre***). Omkring

Brystbilledet er en Indskrift, som synes at være en Blanding af Buner,

Kvistruner eller Runemærker (som jeg ellers ikke har seet prægede) og

græske eller byzantinske Bogstaver. Reversen forestiller en Mand til

Hest, som svinger et kroget Spyd med tvende Hager, og er saaledes i

Begreb med at true eller nedlægge en ham modendc Fodgjænger, som

*) 1 hans lærde ofj iiitercssanlc AfhamlHn^;: Areliiiolof^isha Antecl£nin{;nr, rurnndc de i

Sveusk jord tid efter annan .funnc iGuUU)ractcatcr, Idunna Tdc Hefte (Stockholm

J8)7) S. 179—181.

Netop en saadan flue af Giildstof, sirapd ofj afpasset 4il Hovedets ^Form, brujrtc de

fornemme Russer i Ijjors Tid (922) efter Mbn Foszlans Beretning. Friihn I. c S. 15, 115.

**) Vore Forfædre liavdc me/;cn Overtro om himmelske Fujyle o^j disses samt tillige de

almindcli{^e Fujjlos Ticnhe- o(; Talojjavcr. Odins tvende Ravne floi hele A'^crden

omkring for at erfare Nyheder, satte sig dernæst paa hans Skuldre og hviskede ham
hvad dc vidste i Orene. Ogsaa Nornerne havde deres Svaner, vistnok de samme
som de, der (efter Saxo i 6te Rog) lode et Beltc med Vers i Runeskrift, som For-

tolkning af deres Sang, falde fra Himmelen. De gamle Nordboer hrugtc ellers tamme
Falke eller Hiigc til Jagt.
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griber Hestens Toile med den ene Haand og* synes at have en Bue,

uden Streng 0{j Piil, i den anden. Hvad Indsfcriflen anjfaaer, staae de

formeentIig:e 7 eller 8 Runer og* Runemærlier onifcring- Brystbilledets

Hjelm. Indsliriftens Cliaraliterer synes at være saaledes anbrag-te, at de

fleste af dem vende fra Brystbilledet, men ildic mod det efter den ellers

almindelig>e Slsifc, med Undtagelse af enlselte blandt de russiske Mynter*),

og jejf formoder tilligfe, at enhver af Indshriftens Dele for sig^ vel biir

læses lig"efrem, hvorhos man dog: maa lægge MærLe til at enhelte af de

Isjendelig'e Bog^staver staae i en omvendt Stilling*. Da det er uvist om

de Charafeterer, der ligene Kvislruner eller Runemærker, virhclig: shuUe

have disses sædvanlige Betydning", har jeg- forst priivet paa at læse Ind-

skriften, uden dem, fra dens af mig^ antag-ne Beg-yndelse.

I g-ræske Bog-staver: YlOR, hvilket jeg^ antag^er for at være den

beriimte vareg-iske Fyrste Ruriks, den fra Skandinaverne indkaldte Herskers

Son, hvis IVavn almindelig^st skrives Tyor; — i det addre Danske blev i

og y brugt iflæng* saavelsom og* i visse g:amle islandske Membraner**),

Islænderne kjende nu ing-en anden Udtale for Y end den samme som

for /, endskjondt de, som ville folg-e den etymolog-iske Orthog-raphie, endnu

{jjiire Forskjel paa disse Bog*staver ved Ordenes Skrivemaade. Denne

vilde og* her bedst stemme til min Læsemaade, da man neppe kan antag-e

Navnet Igor eller Ygor — forudsat at det er af skandinavisk Oprin-

delse— for andet end detbekjendte ogf dog* ældg-amle Ord ygr iygur^ygor)

O: heftig*, stridbar, fryg-telig^ (der vel kunde passe til hine krig-erske Tider

som Navn for en tilkommende Fyrste eller Hærforer)***). Det amlet

*) F. Ex. en Guldutynt af Wladimir den Istc, afbildet i St, Chnndoir j^ppcr^u sur les

nwnnnics Riisscs T, 3 (1837) i\r. 1 PI. 1 Fig. G. Der stape cndoi; hele Legendens
liogstavcr ba(jvendtc.

•) Sce f. Ex, Fornm. S. XI, Fortalen S. 6 mcil Faesimilct af ctManuscript fra det 13de

Aarli.,^ Kanit det ordrette Aftryk af et til Rafnkel Frcysgodes Sajja horende lUad i

dens lldyavc ved /*. S. Tliotsen og liOiirndGislason^ 1810, som S. 46 (Membr. Lin.2,

i, 7, 20) y for Ordet i, Lin. 14 yii for t«, S. 52 Lin. 14 Yslands for istands o. s. v,

*) Et af Odins Binavnc Tggr {ytjgnr^ cr beslægtet med dette ygr.
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Bog-stav er et lydelig:t men omvendt, som det tit forelsommer i {fræsfce

Indslirifler *). Det fjerde ^ R, sees her li{jcsom i en lig-g^ende Stillings;

det reg-nes vel almindelig^st til Lafin og* Runer, men det er vist at det

foreliommer i ældre ojf nyere g-ræshe Indskrifter. De næste to Bogstaver

IT vække ingen Tvivl. Oer folge to usædvanlige Cliarakterer^ der ligne

Runemærker, og efter dem to almindelige Runer +^, som efter sædvanlige

Regaler maa læses el, — Hvad der her tydelijy kan læses, bliver

YGOR IT. ...EL eller ITEL.
Siiger man nogen rimelig* Forklarings til Indskriftens fiirste Deel, saa er

Fyrstens Navn allerede forklaret. Derpaa fiilge Stavelserne IT EL
(afbrudte i Midten ved to usædvanlig^e Teg^n eller Charakterer), men

jeg antag-er dem for et og* det samme Ord. Begge Benævnelser tilh(3re

Ruslands ældste Historie, hvilket det her være mig tilladt nu strax at udvikle.

I Ordet ITEL gjenfinde vi det g-amle Navn for Floden Volg^a,

hvilken Araberne, tildeels ogsaa Grækerne**), skjondt disse ofte

nævne den Rha) kalde licl^ Itil***)^ Etcly AicL Den selvsamme Be-

nævnelse gjeldte ogsaa for en i Ruslands hedenske Tider meg-et besog-t

Handelsstad (der siges at have været 5 Mile lang)****). Man mener at

den er det nuværende Astrakan. Forend Russerne udbredte deres Ero-

bringer fra Vest og* Nord tilhortc Staden Atel (eller Itel) tilligemed en

Deel af Volg-as Bredder de i sin Tid mægtig-e Chazarerf). Meget snart

*) Jfr, S. 265 Anm. I; det er bolijcndt, at Bogslaverne i adskUlig^e fj^amlc ijræske liid-

shriftcr tit staae hist og iior i en Lngvcndt StilJing. Det selvsamme jjjclder og om
mange af Middelalderens Mynt-Lcgcndcr i Storbritannien, Skandinavien o. s. v.

**) F. Ex. T/ieophancs (som skrev Lenved 870) og Constnntin Popht/rogennetes (henved

940); i den Sidstnævntes Levetid antage vi al Bractcatcn er bleven Ibrrærdigct.

Jfr. ^. L. Schloszcrs Undersiigelser i Allgcm. WcUgcsch. 32ter Tb. S. 522, 524—520.

**^) Saaledcs skrives dette IVnvn bestandig af Friihn, af Strahl undertiden Itel; Ras-

mussen o. II. skrive Atel (o. s. v.).

•***) See især del ovcnommcldtc ypperlige Skrift af Friihn: Ihn Foszlans und anderer

Araber Berieht &c. S. 38, 39, 71, 237, især efter Araberen Ihn Unnknl, samtidig

med den nysnævnte Keiser Constantiu. Jfr. det ski Evcrs udgivne Skrift: Ucber die

Wohnsitze der altesten Russen, Dorpat 1825, 4to, S. 42, 46.

f) Om delte mærkværdige Folks Historie skrev iSit/im cn Ailiandling (saml. Skr. 12tc D.).
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satte åe lusssislte Varejjer (eller Skandinaver), efterat være mdhaldtc til

at herslse over Riget*), sig* i Besiddelse af den for et krigerisk og tillige

handlende Folk iiskatteerlige Fart paa Volga med de tilstodende Floder

og Farvande. Allerede fra 863 til 866 forte Oskold og Dir, to af Ruriks

Krigsljovdinger**), som havde indtaget Staden Kiev med dens Omegn

) At de russiske Vaicfjer 0]>rindc1i|i; vare Sltandinavcr maa nu antages for fuldkommen
afgjovt efter Bayers, Thuiimautis, Schloszcrs, liatamsitis, Lehrhcvgx^ Frahns, h'vttff.'!,

Stt'filils , Itulgnrins , Kruses (og FJercs) grundige og mangesidige Undersogelser.

Det forekommer mig dcsxiden at indlyse af AWor«, den ældste russiske Historie-

skrivers, simple og utvetydige Beretninger af fiilgendc Indhold: Allerede i Aaret

859 Usuvedc Varegernc, som huede paii liiiu Side al' Mavet (Oslcrsoen med den linskc

og butliniske Bugt), Skat af de Slaviske og flere Folk, som boede i det nuværende

europæiske Rusland. Længe furhen har delte sandsynligvis været Tilfældet (som

cn Fiilge af Skandinavernes Vikings- og llandelstoge), og saalcdcs kan man formode,

at Skandinaverne allerede dengang, om ikke endog længe for — (hvilket Straht

antager som al'gjort) — fore ad den saakaldtc "varegiske Vei" til Orienttn og del

byzantinske Hige. Saadanne Forhold foranledigede rimeligvis mange Vare(;crs ellej

Skandinavers Bosættelse i Rusland, og disse hleve, efter min Mening om jycstors

Udtryk, allerede da kaldte Itnsser, men deres nærmeste Stamfurvandte i Skandi-

navien russiske Vtircgcr; andre derimod Svin (Stfinr, Svener, Svenske), Vrman
(Nordmænd) o. s. v. I Aarenc 860—862 satte Slaverne (og flere INabofolk) sig op

mod Varegerne ug nægtede at yde Skatten, men kom derover i iidelæggcnde ind-

byrdes Krige, af hvilke de dog tilsidst hleve saa kjede formedelst det derved op.

staaede almindelige Anarehic, at fiirst Russerne og dernæst i Forening med dem
Tscliuderne, Slaverne, Krivitseherne og andre i Aaret 862 indkaldte tre varegiske

Brodrc med deres Slægt (Stammer?) til at herske over hele Rusland. Rurik, den

ældste, blev Slavernes Fyrste og bosatte sig i Novgorod. Nogle Afskrifter af de

ældste russiske Annaler, hvilke Schcrer (S. 50) har fulgt, berette, at de tre Fyrster

opbyggede Ladoga (de skandinaviske Forlatleres Aldogia o.s. v., der dog synes at

være ældre) og at Burik nedsatte sig der. f\nramsin, Stvahl o. 11. forkaste den sidst-

mcldte Variantbcrctning. — Sineus fik Landstrækningerne ved det hvide Hav og

Truvor bosatte sig i Ishursk (jfr. ovenfor S. 249—250). Oe kaldte hele Landet JSovfjorod

(Skand. JSyio gnrdar, de nye Lande eller Stæder); dets nurdvestligc Deel blev i vort

Oldsprog ellers luMct Gardari/d, ogsaa //o^mi/«ntr, Austr-Gardnr (Ostrogard) o. s. v.

Cfter to Aars Forliib dtide begge de sidstnævnte Briidre og Rurik blev da (864) Ene-

hersker over hele Rusland. Han bygjjede Staden Novgorod, som snart blev Hoved-

sædet for Rigets orientalsk-nordiske Handel. Kruses interessante (paa Russisk skrevne)

Ailiandling om Ruriks Herkomst fra Danmark og dets gamle Kongestamme udkommer
her snart i Oversættelse ved det Rongeligc nordiske Oldskriftselskabs Omhu.

Ligesom tiurik tydelig er et oldnordisk Navn Hiirih^ itwrckr, saa ere begge disse

hans Rrigshovdingcrs Navne det ikke mindre. Oskold er nemlig Uosknldr (o.s. v.,

hvilket man ogsaa i den sildigere Middelalder latiniserede som Oscoldus), og Dir,

det af Landnama bekjendte Viri eller Dyri, af hvem cn Fjord i Island endnu har

sit Navn.

34*

I
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Og* Samlet en stor Mæng-de Tropper, bestaaende af deres Landsmænd,

en heftig- Kri{f med de bpantinslte Keisere og^ viste sig^ med en betydelig:

Flaade for selve Constantinopel. Disse vældig-e Krigere have vist til

dette Tog- benyttet sig- af Parlen paa VoIg*a, hiirende til don saahaldte

vareg-ishe Vei til Orienten ojy det nyromerslse Rig^e. Endslyondt hine

Hærlorere ikke vare af Isong-elig't Blod satte de sig^ i fuld Besiddelse af

deres Erobring^er, uden al erfcjende Ruriks Overherredomme. Rurik

dode 879 og eflerlod sig* en spæd Son, kaldet Ijfor, til hvis Formynder

han udnævnte sin Frænde Oleg^. Denne tappre Hærforer anfaldt pludseli{y'

Kievs selvgjorte Fyrster Oskold og- Dir som uretmæssig'C Usurpateurer,

og underkastede sin Myndling* de Lande og" Stæder, som de havde havt

i Besiddelse, samt gjorde adskillig-e flere Nabofolk skatskyldig-e til ham.

Det saaledes forenede store Rig^e fik da IVavn af Rusland. I Aaret Ji03

blev Igor myndig* og* æg"tede den beriimte Olg-a. Dog^ vedblev Oleg- at

være hans overste Hærlorer Fra 904 til 90o flirte de en heftige Krig^

med de byzantinske Græker; i sidstmeldte Aar sig-es den mod disse ud-

sendte russiske Flaade at have udgjort 2000 Skibe, hvoraf ethvert havde

40 Mand inden Borde. Keiserne Leo og* Alexander tilkjubte sig* Freden

med uhyre Peng-esummer. Af det her fra Nestors Beretning^er anforte

synes det at fremlyse, at Russerne i dette Tidslob vare i Besiddelse af

Hcrrcdommet over Itel eller Volg^a med de tilstedende Floder og^ Far-

vande, som udgjorde betydelig^e Stræfcning^er af den vareg-iske Vei til det

sorte Dav.

Den selvsamme Hovedflod var og-saa paa denne Tid de Ijyor

underkastede Russers Vei til det haspiske Hav og^ de deromkring^ lig-g-ende

asiatiske Landes, Kyststrækninjjer. De arabiske Forfattere g^ive os den

her vifftig^e Underretninjy, at russiske Hedning^er vare i Besiddelse af én

særeg-en Deel af Staden Atel (eller Itel) ved Volg-as TJdliib, hvor de

havde deres eg^en Dommer eller Ovrig^hed til deres Anlig-g^cnders Af-

gjiirelse, endskjondt Chazarerne nævnes som det omkring:lig'g:ende Lands
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Herrer. Sædvanlig-viis forte de en nie{jet Letydeligr Handel derfra paa

Græltenland, Cliazarien o.s. v. *). Massudi fortæller, at de licdenslse Russer

og^ Slaver i Aaret 912 (altsna under Ijyors Regjering") gik ned ad Floden

Itel eller Volga, ogr at de fra Staden af samme IVavn udrustede et bety-

deligt Leding-stog- til det Laspiske Oav, Iivorpaa de hærjede Dagestan ogf

Schirvan. Deres Flaade har da (efter de sandsynligste Beretninger)

udgjort SOO Skibe, hvert med 100 Mand. Chazarerne havde ing-en Skibe

ogf kunde derfor ikke faae Bugt med Russerne, som fordrede og- fik fri

Fart gjennem deres Lande**). Russerne plyndrede det kaspiske Havs

persiske o. fl. Kystlande og^ erhvervede stort Bytte, hvoraf de overlode

Chazarernes Kong-e endeel efter Overeenskomst. Dogf bicve Russerne

overfaldne afltels muhamedanske og^ kristne Indvaanere m.fl. og beriivede

det meste af deres Bytte. I det selvsamme Aar (912) bekræftedes og

fornyedes Russernes forhen indgangnc Fred med de græske Kelsere ved

en ny og* formelige Traktat. Da afg^ik ogsaa Oleg* ved Doden, ogp Ig^or

overtog selv den hele Regjering-, I Aaret 935 opkom ny Uenighed

mellem ham og^ det byzantinske Rige. Længe forberedede Igor sig* til

et stort Ledingstog-, som tilsidst sig:es at være bleven foretaget Aar 941

med ikke mindre end 10,000 Fartoier, rimelig^viis da de smaae, der sæd-^

vanligen gik ned ad Volga og^ de ovrig-e med den forenede eller nær-

lig"g^ende Floder. Det mislykkedes dog, da den russiske Flaade (eller eu

stor Deel af den) blev tidelagt ved den saakaldte g^ræske Ild. Igor samlede

paany en stor Hær, som foriigedes ved Hjælpetropper fra Varegerne

paa hiin Side af Havet. Delte Tog" foretoges Aar 944 med et saa heldig t

Udfald, at Byzantinerne maatte yde Russerne en meget betydelig Krigsskat

*3 See heroin især Massudi*s «lvetycli{;c Efterrctnin|>;er hos Fm/m 1. c. 8.71,248. Efter

Cazuini bestod Atcl eller Itel egentlig af to Stæder eller Hoveddele, hver pna sin

Flodbred af Volga; i den ene Stad boede Kongen, i den anden derimod Hjobinændcnc

og Almuen; Rasmussen^ Athene 1. c. 2det Bd. S. 206.

**) Karamsin Uussisehe Geschichte (1. c.) Ister Th. S. i;39, 336. Der ansættes Russernes

Flaade efter arabiske Ilaandslirifter til ihke mindre end 5,000 Skibe, hvilket fVrtViii,

efter andre bedre, har berigtiget til 500; 1, c. S. 60, 240.
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af (luld, Solv og Isostbare Toier. Den æWre Fredsslutnings fornyedes

sliriftlig ved en udforlig- Tral;tat i det næstfolgfende Aar. Efter selv at

have bekræftet den^ faldt Ig^or i et Krig-stog^ mod Derevlanernc, der ildse

vilde betale ham en saa betydelig;' Shat, som han forlang;-te*).

Mærkværdigst er det, at Abulfeda og^ Æulfarasch fortælle om et

betydeligt Krig-stog-, foretag^et 944- (altsaa i det samme Aar som det store

Togs mod Constantinopel), af Russer ogf Slaver mod Bardan o. s. v.^ fra

hvilket de vendte tilbage over Kur og det kaspiske Hav, altsaa uden

Tvivl til deres Hovedsæde i disse Egne Staden Itel eller Atel. Om Igor

selv har været med paa delte Tog er os ubekjendt, ligesom vi kun vide

lidet om hans Krigsbedrifter, der dog i hans lange Regjeringstid rimeligviis

have været mange. Baade Floden og Staden Itel maaitc i den Hen-

seende være af stor Vigtighed for ham, og saaledes findes da begges

Navn paa denne Bracteat, — enten den saa blot er præget i Staden Itel

eller udtrykker hans Prætension paa Overhcrredommct over den eller

Floden af samme IVavn. Yirkelig (inde vi, at sidstmeldtc allerede i Igors

Dage af Araberne kaldtes Itoss eller Russernes Flod efter den samtidige

Ibn Ilmæals troværdige Vi<Inesbyrd**). Saa hoit havde da allerede Olegs

og Igor hævet den russiske Vælde«

Dette synes og: virkelig at forkyndes af Bracteatens Indskrift,

naar vi fortsætte dens Læsning. Efter Navnene

*) JSextors altOKte JalirhiicUrr des russ. Crscli. , iibers. von Schcrcr S. 61—77. IVyprc

Forlattcrc btMnserlie, at de gamle AiuKiIrr næsten Intel melde om 20 af Igors Re-

i;jcrm(;saar, som indraldc i hans hcdstc Alder, og iucne derfor, at de dertilhiircndc

Illade maac vu^rc tabte. Annalisterne melde intet om hans Krige med Polovvzcrne,

Og de besynges dog udforlig i Russernes gamle llelledigte eller Kjjcnipeviscr, især

i en, 8om er oversat paa Tydsk a( Scdei'holm og udgivet i Moskov 1825, men som
jeg ikke har faaet at see. Polowzerne vare Chazarernes IVaboer og crc da maaskcc

i Sangen, som den nu haves, tildcels blevne forvexlede med disse.

**) Hos EdriKjj forekommer ogsaa denne Renævnelse, der tydeligst udtrykker slige Praclcn-

sioner fra Russernes Side; Friihn \, c. S. 38, 39, 237-238. Den kaldes endvidere af

Araberne *'Slavers og Russers Flod". IJiin Ben.'cvnclse for Volga eller Itel er des

mærkeligere som den for 012 kaldtes *'l'hazarernc8 Flod" og **Chazarcr-Kongens Flod".

Begge Folk havde saaledes gjort Paastand paa Horredommct over denne vigtige

Vandvei til dc rige Osterlaude,
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YrOR IT + r (Igor^ Itel)

folge nemli{f paa den anden Side af Brystbilledet de to Runer ^ + (rt e),

som efter min Menings udgjore to Isorte nordiske Ord å e (/e). Det iorste

d er her 3die Pers. Præs. Indicativ aet. af Verbum Cek a) i glamme!

Dansk aay Engl. ow og* betyder: eier^ besidder. Det andet Bog*stav e er

i de ældste Runer det samme som lig'esom det og findes saaledes

anbragft i gamle islandske Membraner; see f. Ex. mang*e Exempler herpaa

af den ældre Edda i dens store Udgaves Glossarium I, 463 (e ponitur

pro æ o. s. V.) og S. 475 under eva for æva o. fl. Her er altsaa e det

samme som æ o: bestandig*), der netop forekommer som den fiirste

Stavelse i sidstmeldle eddiske Ord. Saaledes bliver da Indholdet af

denne Indskriftens Deel:

IGOR ITEL A E(aO,
bogstavelig oversat:

Igor Itel eier (besidder) bestandig*

Er Itel saaledes den beromle Flods IVavuj skulde da Fuglen Ler være dens

(og tillige den efter den opkaldte Stads) Sindbillede eller Vaaben? Fuglen

synes at bære Helten paa sine Vinger; — betyder den Itel-Volga, som

forte ham eller hans Hære paa sine Biilger til Ærens Mark og Rigdoms

Erhvervelse ved seierrige Vaaben?

Herpaa folger den tredie usædvanlige Charakter; da jeg antager,

at den maa læses for sig selv som en Fortsættelse af de to forudgangne

af samme Art, forbigaae vi den her for det Fiirste.

Resten af Indskriften synes at bestaac af græske Bogstaver. Y er

aldeles utvetydigt. Dcrpaa fiilger et mindre Bogstav, som ligner visse

Afændringer af p (eller r) i nyere græsk Skrift**). Antages det heraf

dannede lille Ord for oldnordisk, maa det læses yr; efter Oldtidens

) Ofjsaai evij;, i hvillsct dansl^c oq lydskc Ord Sprogroden tydelig viser sig. Dette
oldnordiske e, æ svarer til anj^cls. a, an, cnjjl, ni/, cver, græske diy dti o. s. v.

**) Derved forstaaer jeg overhoved (med MahUlon) de nyere græske Bogstaver, som
brugtes fra det 3dio Aarhuudredc af til Middelalderens Slutning.
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Skrivemaade er y her sat for det nyere o: Ordet or (prr)j maa altsaa

rimeliffsl, i dets sædvanlig-ste Betydnings, her oversættes ved: g^avmild, et

til Myntens Bestemmelse vel passende Udtryk, da saadanne Guldsmykker

(men^ hnugar) tit pleiede at uddeles af Fyrsterne som Hædersjyaver til

deres Skjalde, Krig^ere, Hofmænd, Gjæster o.s.v. Desuden betyder Ordet

og*saa; rask, virksom^ kjek o. s. v.*)

Det hernæst loljyende Boffstav er vel et saadant Z eller 2, som

det forekommer i nyere g^ræsk 0{f
slavisk Skrift**). Den sidste Deel af

Indskriften maa da læses som g*ræske Bojjstaver:

ZIWOAX,
hvorved det kun er at bemærke, at Q, sees om- eller opvendt, hvilken Form

man virkelijy finder i nyere græsk Skrift. Er ogsaa dette Ord oldnordisk^

maa det antages for at være det samme som SIOOLI, nu skrevet

sioli eller sjåli^ en Fyrste, Konge. Dette Ord forekommer allerede i den

ældre Edda***). Den hele Indskrift maa da (med Undtag-else af Rune-

mærkerne) læses saaledes:

YrOR ITth -It Yp zmoAY,
udtrykte i det Skandinavisk-Russiske med vore sæd varlige Bogstaver:

YGOR ITEL A E YR ZIOOLY,
som efter den nærværende islandsk-oldnordiske Retskrivnings maatte hedde:

Ygor Itel å æ yr (pr') sioli

o: ^-Ygor, gavmild Fyrste, besidder Itel bestandig*",

Endskjondt Indskriftens fleste Bogstaver ere g^ræskc ****), vil vel neppe

*) Sec f. Ex. Edd. anf. I, 103 (i tlarbards Sang), hvor det sædvanligere orit (af hiint

(ir eller i/r) shrives -jrit. Jfr. Thorsen om den sondervissinfjske Runcstccn S. 10, 15,

Jivor han mener, at ellers, som Vokal betragtet, i Runerne antaget for ^, hor

læses som o.

**) F. Ex. paa en af de ældste russiske Guldmynter af Wladjmir den lste$ seeChandoir
Apper^u Nr. 1 PI. 1 Fij;. 1.

***) Navnlig i Hyndlas Sang. See Edd mit I, 34^i, 656.

*) Dette har Schrøder strax indsect, idet han, I. c. S. 180, siger, at Myntens Avers har

'*en otydlig inskrift, som, om jag icke myeket hedrager mig, synes wara gammal
"Grekiska" — med llcnviisning til Sllonffaucon Pulæogrnphia Grteca (hvilken Bog
vi nu ikke have ved llaanden).
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noffct Foisojj' paa at forMare den af delte Sprogp nog*ensinde Ijhkes.

Derimod ban jeg" ihhe bedomme hvorvidt det er muli[> t at oplyse den af det

russislæ, andre slavishe*) eller endog- de gamle Cliazarers Sprog, hvilhet

jeg maa overlade til de PLilologer, som forstaae sig paa disse TungemaaL

Om end den russiske Storfyrste Igor^ der diide som Hedninge

har ladet denne Bracteat præge, ville de ovenfor oplyste historiske Kjends-

gjerninger allerede gjiire det vel begribeligt for vore Læsere, at græske

Bogstaver af hans Samtidige vel kunde findes passende for dens Legende.

Hans mangfoldige Mellemværende med Byzanlincrnc er klart; disses Guld-

mynter (som vist have udgjort en stor Deel af de ved dem til ham ydede

Skalte) har han i visse Maader saaledcs ladet efterligne i et af Russernes

Hovedsæder for den orientalsk-græske Handel, maaskec den russiske Deel

af Staden Itel. Aarhogerne og de i dem indforte Traktater bevidne,

at Russerne i den ommeldte Periode dreve en meget betydelig Handel

i selve Constanlinopel (saa at det f. Ex. maatle bestemmes, at mere end

SO russiske Rjobmænd ikke ad Gangen maattc drage ind gjennem den

samme Port); at en stor Mængde Vareger og Russer vare i græsk

Tjeneste, endog som Arbeidere (Haandværksmænd og Kunstnere?), og end

andre opholdt sig der som saakaldtc Gjæsler. — Schrodcr har i sin

ovenfor paabcraabte lærde Afliandling om Bractcater af Guld eller

Elektrum (Idunna VH, IGO o. f.) udviklet sin Mening om mange saa-

dannes Oprindelse fra det byzantinske Rige, hvor adskillige nordiske

Væringer, der havde udmau'ket sig som Anfurere eller tappre Krigere,

havde erholdt dem som Hædersbelonninger**). Denne Gisning er særdeles

*) Da Jtundt^ man ibimode, at Iiulskriltrn er af saiiiiiic Art sum andre |)aa Wladimir
don Islcs (o. H.) Mynter: "Delle er Wladimirs Guld" eller "Stilv"; her maattc vel

Talen være om cii Blandin};^ af l»ej;(jc. Ilerum kan cltcrsecs: ^ippvrt^u sur les moii-

iiaics liitsscs ct sur les montiaics clrmigcrcs fftii out vu coitrs cn Itussic dcpttis les

tcmps les plus rcculésy par Ic Baron (le St, Chaudoir, SL Pctcrshoitrg

T.3 (II) l>l.l Fiij.l, 2.

*) Do(; {d^^'*^'' ^*^f*rodcr, at noj;lc af disse Braelcalcr liidriirtc fra vidt adskilte Folis

ojj Lande, da i»0|;lc kunde viere Tliraciskc, Daeiske, llunniske, Pannonishc o. s. v.,

ja vel endog Irske, Gcrnianiske, Frankiske m. m. IVo{>^le af dem mener han ellers

35
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rimelige o{j nedenfor sisal jeg vise, at de varejyisU-russ'iske Fyrster pleicde

at skjænfce saadanne store Guldmynter, som Hædersbelonninjfcr og- Hals-

ftmyl;I;er, til deres tro Tjenere. Kom delte forst i Brug", er det saare

naturligt at man helst satte Priis paa slige Mcdailler med indenlandsl;

Præg, Fyrstens eget Brystbillede o. s. v. Man efterlignede da, til dette

Oiemcd, de byzantinske Mynter, samt optog endog disses for Mange

belyendtc Skrifttegn, endskjondt de tit, ligesom Keiserbracteaterne, hvis

græske Legender da blandedes med barbariske Sprogs Ord og Bogstaver*),

forkvakledes af ukyndige Stempelskjærere samt blandedes med nordiske

Runer; det selvsamme Tilfadde finde vi og al være indtruffet ved

Middelalderens angelsaxiske og skandinaviske Mynter. Dette er langtfra

ikke underligt ved de forste russiske Varegerfyrsters Mindesmærker, men

mere paafaldende er den mig hidindtil ved Mynter ubekjendte Synder-

lighed, at den her omhandlede Bracteat virkelig synes at indeholde adskil-

lige saakahhe Kvistrnner eller Bunemærker. Hvad disse tre i den (ivrige

Indskrift indskudte Charahterer her skulle betyde er uvist. Vist er det

derimod, at de i Formen ligne de gamle Kvist- og Palmeruner 5 see især

ovenfor S. 159—160. Den forste Charakter af denne Art i vor Legendes

forste Afdeling anbringes nedvendt; i sin rigrlige Stilling- ligner den, i

ikke erc blevne blot bru(>;tc som Smykker, men tillip.c som Amuletcr. l>c kuldes

al det 18de Aarhuiulrcdcs IVumisinatikcrc iiummi incttsif t'i\f]cc\s op^tma cavi Bt/znnii£,

S, Chftudoir^ en af de nycsle Forfattere over Ruslands Mynlvæsen, mener, at de

ældste ellers bckjcndte russiske illynler fra det Ilte Aarliundrcde ere praeijede af

Grækere, som dojj vare ukyndijjc Stempelskjærere. Rlij; forekommer det, at de ilcstc

af deres Lejrenders Hojjstavcr ere byxjintinsk-fjræske, lian hemærkcr opsaa , at de

hedenske eller ældste Russer brujjlc dc (jraiske Guldmynter som Rrystsmyldicr og

efterlifjnede dem endo/j selv til dette Drufj; — undertiden vare vel og orientalske

Mynter Russernes og iVordboernes Forbilleder i denne Henseende.

*) Om de byzantinske Mynter siger Du Cmtf/c: Licchit mnlc forinntos ct citsos nummos
uitucrt, har Oar os induet o s cJiaracteres, har har o s ctiam ac utratjue

lingva mixtas pcrsæpe inscriptioncs , nnllo dcuu/iic fere (/enere re/ tngcnio

expressas adversarum partitim, si qiitp. hahctttr, figitras, (^De infer, tcvi ttnmistnat,

anfdrt af Schriidcr I. c. S. 169). Saaicdes meente ogsaa (1821) de tydske Arcliæologcr

VoelkeVf Lehret, Shchcr og Jacobs (raadspurgtc af vor JSyernp), at de i JNordcn

fundne Guldbracteater vare forfajrdigede af de raa JNationcr, sum i Egnen ved det

sorte Uav boede i Nærheden af Græ^-ernc (Ant. Ann. IV, 9, 10).
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Hovedformen, fuldkommen vor sidste saakaldte Palmerune S. 160 (og*

altsaa en Kvist med tre Stæng-ler til hver Side); den anden oprei^te lijyner

derimod den anden Palmerunc paa samme Side, da beg-jje Kviste have

tre Slænjfler paa den ene, men to paa den anden Side. Uden at vi kunne

{{jore rigtijj Rede for hine oldnordiske Charakterers ældste Betydning:,

er det os dog^ bekjendt, at de, allerede hoit oppe i vor Middehdder,

anvendtes til de saakaldte Runemærker efter visse Skriftregler, som knyt-

tedes til de 16 ældste Runebogstavers saakaldte Tredelinger (pridcilur).

fV. Grimm bar beviist, at en nog-et lignende kryptog-raphisk Anvendelse

af Runerne endogr findes i tydske og^ scliweitzerske Membi'aner fra det

10de Aarliundrede*), altsaa det selvsamme Tidslob, fra hvilket vi antage

den heromhandlede Bracteat at være. Forudsætte vi saaledes at de russiske

Vareg-er have brugt Tredeling-erne efter den os bekjendte skandinaviske

Maade**), saa er den forste af de her omhandlede Charakterer den tredie

af Tyrs Slægt eller Runen h Den anden opvendte Kvistfigur betegner,

efter almindelige Regler, den tredie Rune i Hagals Slægt, nemlig I, hvis

Mærkestreg-er der staae til Læserens Venstre, som vistnok er det rigtigste

efter en af Olafsen benyttet og paaberaabt Membrans Forskrifter, ligesom

det og sees at stemme overeens med de nysommeldte tydsk-angelsaxiske

) Ueber dculselie Runen S. HO—113. i)c der saakaldte IJahnIruncr (S. 111) lijjno

most vore Kvistruncr cJlcr de saakaldte Runcniærkrr, do*r niod ncdlijenfjciidc

Slæii{;ler eller Uviste. I)c horommeldte Charakterer crc vistnok ordnede ei'lcr de

samme Uc{;lcr, som de skandinaviske Tiedelinjyer, men afpassede til et rigore Kune-

alj>habet, nemlig; det tydsk-an(;elsaxiske, som i tre Afdelinger fremstilles i den samme

Codex, afbildet ved fiirstmcldtc Skrift Tab. 2. Heraf til l^riive:

*) Den er f. Ex. beskreven af Itvt/i»jtilfsen PcricuL ruuoloff. S. 13 o. f. og Ltljegrcn

Runliira S. 49 o. f., hvorve<I det dog maa benijcrkes (til S. 50), at dc »Idstc I? vist-

og Palmeruner liavdc Mærkestregerne opvendte, men ikke itcdvendte. Dc ieldstc

Palmcruncr synes Liljcffren ikke at have kjendt, da han S. 53 beretter, at en Figur,

lignende I', der slet ikke findes i del ældste lluncalphabct (undtagen som V i det

angclsaxiske), ligger til Grund for denne lUineart. Den udfiirligstc Fremstilling af

Tredelingerne lindes i Olafsctis haandskrevne Runologie. Liljegren opdagede dc

ovenommcldte Hunemærkcr jiaa gamle svenske Runestene; dog erc nogle Charak-

terer, som han ansaac derfor, snarere liinderuner; jfr. ovenfor S. 203.

35*
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Tredeling-sreg-ler. Den tredie usædvanlig-e Charafctcr med li^e iidstaaende

Stæng"ler eller Tverstrejfer (istedetfor at disse i den ftirstc ere vendte

nedad, den anden opad) stemmer i Piffuren luldsta^ndijf overcens med

en vis Art af de endnu i Island bruffte Tredelinjfsruner*). Saalcdcs

læst maa Cliarahtcren antagnes for det fjerde Bog-stav i Hag^als Slægt

eller Runen ^ (A).

Læscr man disse tre Runemærlser lig-efrem i Forbindelse med

hinanden efter deres blotte Bog-stavbetydninjy og" de skandinaviske Rcg^ler,

udkommer samlet M^ eller LIA^ som kunne udgjore Ordet f/a, 2den

Pers. Sing-.Imperat. Præs. af Verbum læ^ Ijæ^ og* aUsaa udtrykke Bonnen:

Giv! Und! (o. s. v.)**)- Til hvilken Guddom eller hvorom (rime%st dog^

Rig'dom^ Lykke eller Qcrredomme) den kunde være stilet, maa vi natur-

lig^viis lade hcnstaae som uafgjort

Skulle derimod Runemærkerne læses som de saakaldte Dyhjjur^

etslag*s Ordjj'aader (Log-og-ryplier), som ere sammensatte af Skriftteg^n og:

Ord paa den Maadc, at en enkelt Rune beteg:ner et vist Ord, som ellers

indeholdes i dens Benævnelse, efter dets oprindclig^e Værd, fremkommer

her en ny Række af Beg-reber***). Da kunde de tre Runemærker læses

Cr) %r, Flod, So, Vædske, (I) isy Is, (H) rir, Frujftbarhed, Held. De

kunde da og: have en eller anden mystisk-mag'isk Betydning*, som f. Ex.

en formeenllig^ Fremtryllelse af talismanisk Beskyttelse eller Lyksalig^-

g;jorelse for Braeteatens Ophavsmand eller Bærer o. s. v. Læser man de

*) JVavnlijr cifler forskjcllige her i Staden heroeiule Wariuscriplor (af Iivilhot et tiltitirer

miff selr, et andet Ohlsafj Coinmissioneu) til den Kuneart, som nu kaldes Stav|;ai*ls-

fiki'iCt {stafkarIsletr) — inuli|>; del, som Siioirc SUivlesmx (Aar 1242) til sin Ulykke
ikke ret kunde læse. Jfr. ovenfor S. 1G4—166.

**) Identisk med det anf;clsa\iskc lihan o. s, v. See Edd, mit, II, 52i). At Ordcis
ældste Betydning; er at give, unde, er især viist af (den yn|;rc) John Olafscn i hans
Glossarium til St/ntagma dc hnptismo S. 44 \l<e (Ijff') conccdo, ih &c,].

***) Reglerne for disse Dyhijur som mystisk Skrift eller Tale heriires kun kort af l^ri/n-

jnlfsen J. c, S. 136, da han ellers henviser derom (il Jo/ni Olufsens haandskrevnc
Runologi«; denne er derimod bleven trolig henyltct af fJljvffvcn i hans Riinlara

S. 42—48, som kan jcvnforcs med iirynjulfsens S. 12—13 og $^orm Lit. run. S. 94—102.
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tre Bogstaver paa denne Maacle som et eneste Ord, faaer man et saadant:

logrisar^ Flodriser, Flodfeæmper, som \el luinde passe paa Line Tiders

Russer efter Arabernes Beskrivelse o{f Fortællinjyer. Derved erindres

man 0{y om vore Forfædres Benævnelse af Risar for et Polis, der slsulde

have beboet el stort Landstriig i det nordli{fe5 nu europæislse Rusland,

derfor kaldet Ilisaland^ de sagfdes og* i Oldtiden at have boet i IVorg^e,

ja vel endojj (efter Saxos Oversættelse gigantes) i Danmark. Der er neppe

nog^en Folkebenævnelse i det oldnordiske Sprog*, der bedre kan jevnfores

med Russer end hiint "Risar^\ der eg^entlig^st betyder Kjæmper af Væxt,

lig^esaavel som det tydske Rtese o. s. v.**). Det er ing^enlunde usand-

synlig't, at hiin mystiske Skriftart brug^tes i Skandinavien i det 10de

Aarhundrede, ogf vistnok var den da, samt rimeligfviis læng-e for, i stærk

Brug* blandt Ang^elsaxerne. Dette sees af et ældg^ammelt Dig*t, inde-

holdende udforlig^e Forklaring-er over Runernes Navne (i Dylgjernes Stiil),

hvilket Hickes og: fV» Grimm have udjjivet***). Den Sidsl nævnte anseer

det (efter min Mening* med fuldkommen Ret), paa Grund af dets sprog-lige

og^ aandelig^e Slægtskab med de eddiske' Digtning^er, for et af den ang^el-

saxiske Literaturs ældste Mindesmærker, altsaa fra det 7de Aarhundrede.

Dog^ er det mulige i dets forste Oprindelse meg-et ældre, nemlig^ fra Heden-

dommen, da Runebogfstavernes Navne, ved Brug af virkelig-e Kvistruncr

eller Runekviste, anvendtes som Orakelsvar, vel og til Bonner eller Besvær-

gelser (see ovenfor S. 133 o. f, 159 o. f.). I meget gamle angelsaxiske

*) Egentli{;c C{;nc Mynter vides Russerne endnu ikke nt have havt lurend Wladimir,
Ijjors Sonneson. Eihcller er det mig bckjendt, at noget Præg hidindtil er blevet

bekjendt af en ældre russisk Fyrste.

**J Oette Ord betyder oprindelig ikke andet end en Mand af usædvanlig hoi og ftir

Væxt af Ordet risa^ reisc eller bæve sig, voxe op i liitidcn o.s. v., ogsaa i gammel
Dansk rise, Angels, risnn, Cngl. rise o. s. v. Substantivet svarer endvidere til det

svenske rc.ve, nederlandske reitjc, — mulig og til det vælskc eller kymrisl;e rhyws^

cn Helt, tapper Kriger. Jfr. ovenfor S. 256 om de (;amlc Russers Rise-Slorrelsc.

***) Grammat. Aiuflosnxou. S, 135 o. f. (uden Oplysninger). Ueber dcutsehe Runen (med
Ovcrsællelse og Anmærkninger) 8.217—245 med et gammelt islandsk (men dog meget

nyere) af iVovm allerede bvkjendt Sidestykke som Anhang S. 246—232-
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Codiees finder man enfeelte Runer ^ som paa en {jaadeagtijy Maade slmlle

udtrykke bele Ord eller Beg-rcber, f. Ex. i den beriimte Perg-amentsbogr

1 Bxeter, der bar iilbort Biskop Leofric, som Isom til Embedet Aarl042*)

og: vel kan indebolde Skrift (enten efterskreven eller original), der var

affattet i Ig-ors Dag-e, fra hvilke ikke et fuldt Aarbundrede da var forliibet

At ovenstaaende Forsog" ikke af mig: kan udjyives for nog^en sikker

— (om end nok saa sandsynlig")— Forklaring* af denne g-aadcfulde og: hid-

indtil unike Braeteat^ maa folg^e af sig" selv. Har jeg: blot med nog-enlundc

Vished udfundet, at den forste Vareger- Monark Ruriks Son og- Efter-

folg^er, Ig^or, nævnes i Hulmyntens Leg-ende, skal jejf ikke fortryde min

herpaa anvendte Umag^e, og- Læserne ville da vist tilliffe undskylde den

her nodvendig"viis vidtloftig-e Udviklings af de historisk -palæographiske

Grunde, som bevæg-ede mig dertil. Hertil kommer dog^ en Kjendsgjerning:

af Russernes Historie, som udtrykkelige viser, at de i deres ældste Periode

) See Coin/hvare lllnstrnliona of Aurflosnxon Poctvy (1820) S. 198—199, 203, 210.

liickcs liar ladet no^ct Iiortilliurciirlc al denne Codex afbilde ved Facsiniiler til

Laus Grnmmnt, inland, (llicx. Litujv. Scpt, Tom. 2 Tah. 4, 5) ojj har med Ucttc

hcmærkct , at de der brufjtc Uuner crc blevne anvendte paa en mystisk oj; for-

niecntlif>; bcldbriii{>^cndc Maade til Bestyrkelse af visse ftunner, f. E\. om llcld i

Krifr, om Viisdum for dc Enfoldif^c, om at kunne tale manj^c Tunj;;emaal, {*lædes i

Forfol|[eIse o.s.v. Hlerkernc synes saaicdes at Iiavc villet hclli{;c lUinernes Alisbrujr

til kristcli{>; Brn^r. Tillæjrfrcr man dc lier omhandlede Runemærkcr en æ^jtc hedensk

Oprindelse, maa man vist forst læ^ijfe Mærke til det forstes ne<Ivendle Stillinfr

forsaavidt som den mulijr kunde antyde, at Tredelin[;ernes (olier deres forslijellijjc

llunerajkkers) Orden her skulde rejpies bagfra 0|; saaledes den ellers furste forstaars

for den sidste eller trcdic, U»i da han den Uune som ellers læses liiffr (L. T) liilijje

læses pori' (t*) eller Thor, — Of; da kunde hele Uuncmærkc-lndskriften, læst paa

forskjelliijc Maader, udtrykke denne Bon: Ltd porr liiff, {s, ar! Giv Thor! Floden

(eller Vædske, Væde, Be{;n) Is o[; Frugtbarhed! For Russerne var Isen i deres

ældste Rige af stor Vijjtijjhcd for Krijjstoj;, llandclsrcisor o{; Jajjt i Vintertiden.

Slaverne dyrkede Torden^judcn, deres og Russernes iiverste Gud, under IVavn<'t

Perkun, Dog dyrkedes Thor lige til vore Dage under delle hans Navn, og dyrkes

vel saaledes tildeels endnu, af adskillige Folkeslag i det nordlige og asiatiske Rusland.

Dette har jeg udforlig viist i Tidsskrift for nordisk Oldkyndiglied II, 1'19— 160.

Ellers bavo vi ikke færre end 4 Guldbraetealer fundne i Norden, bvorpaa det saa-

kaldte Thors Tegn frcmslillcs tilligemed et hornet Dyr (den b»m helligede Buk?) og

endelig Gudens fulde Navn i sædvanlige Runer: 1^ t 4i {por, Thor). Tidsskr. for

nord Oldk. II, 187.
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netop bruyte saadanne kostbare Mynter eller Medailler som den her

omhandlede tU at hænge om Halsen som Hæderstegn eller Amulet.

I Aaret 1013, omtrent 60 Aar efter Igors Dod, dode hans Sonneson

Storfyrst Wladimir, der efterlod sig adslullige Sonner, som stredes om

Tronfolgen. Svjatopulfc, en af disse, udsendte leiede Mordere for at

ombringe sin Broder Boris, som havde været Faderens Yndling. De

overfaldt Boris i hans Telt og ombragte ham, tilligemed hans troeste

Tjener Georg, ved at gjennembore dem med Spyd eller Landser. Den

Sidstnævnte eiede en stor Guldmynt, hvillien Prindsen, hans Herre, havde

hængt ham om Halsen som et Hæderstegn 5 den vilde Morderne rive af

hans Legeme, men da de ilihe Lunde det i en Hast, huggede de Georgs

Hoved af og Isom saaledes i Besiddelse af Guldmynten*). Det er vel

muligt, at denne var gaaet i Arv fra Igor til hans Sonneson, der atter

shjænhede den til sin Son, som med den hædrede og belonnede sin tro

Tjener. At denne Mynt overhoved var af den samme Art som de i

IVorden fundne, med Oslsen forsynede Guldbraeteater, Isan nepp(! være

nogen Tvivl undcrhastct.

Have saaledes Russerne, Varegerne eller Væringerne indfort græsk

Skrift, blandet med Runer, i deres Norden, saa have de, paa den anden

Sidcj efter al Sandsynlighed indfort virkelige skandinaviske Runer til

Grækenland, som endnu, skjondt halvt udsleltede, lydelig gjenkjendes paa

et af Grækenlands og selve Athenens mærkværdigste Kunstminder« Vi

maae her omhandle denne Indskrift med nogenlunde Noiagtighed, da

den, ligesom Runamoklippen, fremviser baadc Binderuner og andre Runer,

deels i bagvendt Retning, deels i nedvendt Stilling o. s. v.

Dette Mindesmærke, en siddende Marmorlove af 10 Fods Hoide

(fordum, som det synes, anbragt ved et Vandspring) var opstillet ved

Stranden, inderst i den piræiske Havn ved Athen, som deraf fik Navnet

Porto Leone, og blev der bekjondt for adskillige Reisende i det 17de

•) JSestors und seiner ForUctzcr Aunalen 1. c. S. UG—118.
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m
Aarliundrede som Guilleticre^ fplielet^^ Spon o. fl. Da Venetianerne i

Aaretl687 inclto{fe Athen, blev det (tillijjemed tre andre mindre Marmor-

lover) bortfort af Seierherrerne ogf opstillet som en Trophæe ved Ind-

jrang^en til Arsenalet i Venedig;, hvor det endnu befindes. Det var dogf

forst sildige i det 18de Aarhundrede, at en svensl; Lærd, Secretair Åker-

blady lajfde Mærke dertil, at en lanjf Runeindsltrift, eller miilijy endog*

tvende forslyellig"e, var indhugg^ct paa dets Ryg"? indfattet i delslag-s

Baandrammer^ der meg^et hyppige sees paa danske og; norske, men dog*

især svenske Runestene, og mest h"g*ne, eller og-saa skulle udtrykkelig*

forestille, krumboiede eller sammenviklede Slang^er, her nu i tvende Af-

deling'er, cndskjondt de forhen synes at have været sammenfoiede til en

eneste. Da Akerhlad (1799, i Padua) underrettede den beriimte Old-

g^randsker Hancarville om sin Opdag-else, erklærede han Indskriften og;

selve Kunstværket for pelasg-iske, men denne Mening- har ikke fundet

Bifald af andre sag-kyndig-e Lærde; selv Billedhug;g:eren Canova og; vor

Freund have erklæ>ret det for at være fra en langt sildig;ere Tid.

Den omhandlede Love var allerede afljildet i archæologiske Be-

skrivelser over venetianske Kunstminder attfanelli o. fl. 1709 og* 17i3,

—

men intet Hensyn var derved blevet tag;et til dens Runeindskrift* Den

forsog-te Akerhlad da 1797 at afteg-nej enhver Lærd fra Tydskland,

Danmark eller Sverrig", som saae Tegningren, erklærede dens Charakterer

for Runer;— han lod da sin Afbildning; af Marmorloven med Indskriften,

tag;et fra tvende Sider, tillig-emed en Afhandling;, indrykket i det skandi-

naviske Museum, som i lang; Tid ikke har været at /aae i Bog-handelen*),

Af disse Teg-ning-er seer man tydelijf, at en Deel af Indskriftens Charakterer

staae i bagA^endt Retning; og; Binderuner bemærkes der ligeledes— lig;esom

det og; bliver upaatvivleligt for den sag-kyndig-e Læser, at de enkelte

/
Bog;slaver ere eller have været Runer. Af de faa hele Ord, som disse

•) Siiandinavisk Museum for Anret 1800, 2dct Bind 2dct Hefte S. 1—13 med tilfiiicde

tvende Kubbcrc.
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synlos at danne, hunde Skule Thorlaeins dog* iUhc udbrintje nogen sammen-

Iiæn{jcnde Meninjj, hvillæt lian erklærede i en tilfolet Eftershrift. Akerhlad

tilstod^ at han ingenlunde havde Icunnet efltersee eller aOeg-ne Indskriften

noiag-lig-, da han forhindredes derfra deels ved Krijfsurolig-heder 0{f
deels

ved de venetianslse Ovrig-heders Mistænksomhed. Ikke desmindre bleve

hans A-ftejyningfcr, tredobbelt formindskede, eftcrstukne ojf udgivne af

f^illoison med en fransk Oversættelse af Afhandlingen og tilfoiede An-

mærkninger*), og* derefter af FVilh. Grimm med en ny philologisk Under-

siigelse**). Andre Afbildninger af Loven og Indskriften bleve udgivne

af Liugi Bossi i Muilnnd***)' Alle disse Tegninger overhoved erklæredes

for urigtige med Hensyn til Indskriften, af en tydsk Kunstner, som skriver

sig 7/ G. ...f/f og som henved 1830 opholdt sig nogen Tid i Venedig.

Han har paany, og da i uforstyrret Uo, noiagtig aftegnet Lovens Ind-

skrifter samt meddeclt Efterretninger om dem og selve Kunstmindet i

Tiibinger Kunstblalt****), hvis Udgiver, Dr. Schoen^ bevidnede, at den

nysommeldte Kunstner var ham bekjendt scm særdeles duelig og omhyg-

gelig. Hans lithographerede Tegning viser betydelige Afvigelser fra de

forhen publicerede, især med Hensyn til Indskriften, hvorfor vi og have

ladet den (som den bedste af de os hidtil bekjendfe) efterstikke paa et af

de hosfolgende Kobbere. Den kunstforstandige Forfatter bevidner, at

Liiven er af pentelisk Marmor, altsaa (efter hvad man veed om dets forste

Benyttelse til Kunstsager) ikke ældre end fra Perikles's Tid, og at Menin-

gerne om dens og Indskriftens pelasgiske Oprindelse saalcdes maa bortfalde.

*) Millill Jfftif/n.titi ettcT/cJopcdi/j[tic 9dcAarg. 5(e Hefte S, 26 o. f. Jfr, v.d. Ungens Briefe

in flid lleiinath, II, 141.

*) Urbcr ficdtscbc nuiicn, 22<le Afsnit; '*Runcn auf dem Lowcn iu Venedig^' S, 209—214
Tah 5, A, I!.

»•*) Lettrc de JU. Vtmsi dc MijAn> nienibrc de pliisieurs societcs savantcs,. sur deux
luscnptions |>i*ctcndue!i runiques, Irouvcos a Vcnise, avec des okservalions sur les

runes el frois /;ravures, a l'uriu J805, 8vo.

For Aarct 1833 Nr.57 S. 227—228: "Die Runen auf dem Liiwen vor dom Arsenal

'*in A'eiiodi^;, mit ciiicr lilhu/|rn|>]iirtcii BeiJa|;e". l*rof. Siiischitig i BresJau agtede

•it bohjendfijjore denne Tegning^, mon hindredes derfra ved Uudcn.

36
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Af de Ord, som IVilhelm Grimm med sædvanlijy Skarpsindijfhed

og Saffliyndijjhed har sii^l at læse o{y forklare efter Akcrblads Tejynmg^,

lindes neppe eet i den nye Tejynin};' med Undtajj-else af det lille Ord

(efter min Menings i Be{yyndelsen af Afdeling-en A) pair eller ^<?iV (Pf I R),

som meffet lit foreltommer paa sfcandinavislse Runestene samt endnu er til

i det Islandske, men neppe findes saaledes skrevet i nog^et andet Sprogø.

Derpaa ftilg-er ^ I (/i), rimeli[fvis Begyndelsen til det i denne Forbindelse

paa samme Maade forekommende litu eller lietu (lélu^ lode). Af det

meste 6vri{fe i denne Afdeling* faaer man neppe andet ud end usammen-

hængende, formedelst udslettede eller halvudslettede Bogstaver ulæselige

Qvå. Mod Slutningen synes \ VP\ at have forhen maattet læses IhU,

hvilket dog let kan være foraarsaget ved en ny TiLvætning-, for hvilke,

som og overhoved for modvillig-e Udkradsninger, Indskriften ikke er fri.

Et derpaa fiilgende utydeligt Bogstav synes at være etslags z eller som

det underliden forekommer i Runeskrifter, især de, der ere blandede med

fremmede Charakterer*). — Derpaa foljjer en stor Kredsfig^ur, paa hvis

overste Deel Runerne ^^ («/) ere anbragte; je{f anseer den i det Hele

for en Binderune, der indbefatter Ordet 4 4 ri (sals)*^ delte lille Ord

antager jeg for at hænge sammen med det næslforegaaende ilpis^ af hvilket

jejf mener at det forsfe Y eller Y Oj) udslettet, og at det Hele for

har burdet Væscs gilpissals^ af det oldnordiske jfi/^iA'*«/r, Gildesal. IVeden-

under denne Binderune, paa et andet Baand, synes en anden at vise sig*

midt i et Ord, der da maatte læses hlKlkK^, vtkingn (Vikinger, Fri-

byttere, eller Vikingers o.s.v.). Derpaa folger et opvendt fl med Spor

af et andet Bog-slav; Resten er fuldkommen udslettet.

*) See f. Ex. det anf)cls»xiske Alplinbet i Uichea Grnmniat* An{;los. S. 186 samt

ff. iMrimm (I. c.) Tab. III i \U\c\\t\\\GU ^fphabctnm ISorvngiciim sidst l 2dcn Linien

den svenske nuncjiidflkHft i Bautil Nr. 581, sninmcsleds Titb. VI (o.s.v.). Den Uuii(%

mm Grimmhov antaf;cr lor det tydnkanf^elsjixi.ske ccn (c, /c), forekommer mij; niejjet

8ii»rerc at lijrue nordiske Tormcr, der duf;; snart anvendes som », snart sum fi. Det

tydsk-angelsaxiskc c (li|;ncnde det latinske M), som sccs |iaa Akcrhluds 'Vc\^ii\uy,y

cr aldeles ikke at iinde paa den berombandlcdc nyere.



Den .tnrlen Afdeliiijf, 15 ,
synes utll.rjfckelig' at lje{rynde inetl cn

heel Ra^kke af Ord, hvori Sl«riften g-aaer bag"vendt (fra Hoire lil Venstre

lig-esom i Runamo-Indskrirten); dette liar den sidste Afteg*ner og-saa be-

mærket; enlselte Kuner synes endda at staae paa Hovedet. Hvor denne

Retnin{]^ eg-entlig ophorer seer man ilske formedelst den Forstyrrelse af For-

merne, som Forvittrinjy eller IJdkradsning har foraarsaget. Dernæst seer

man dog tydelig, at Skriften igjen gaaer fra Venstre lil Hoire; efter i« IR

(vi— mr, Venner?), tildeels i Binderunen KIKtt, kikea {kikia^
i7'V*")?

der vistnok snarere bor læses grikia^ — altsaa formodentlige tilsammen:

Grækers Venner. Derefter .... I K B fl I {ek f?Mt),"jege: det nyere l/oo,

l}o, fordum mest et dansk og især et bornholmsk ]\avn; • . • . («»»?); ^l\A

iBua)^ ''Bues" Stin?*). En derpaa folgende Bække af Ord er her

udslettet eller uforstaaelig*, til Mands-Eg-ennavnet IhtRI (/yrtri)**).

.

Tilsidst disse, efter Tegning-en temmeligt tydelige, dog* mulig tildeels (paa

et Par Steder i Originålindskriften) noget beskadigede Runer: apum gila

(eller gisa^ gisla) i €{al) af duan (eller dvan^ tavan). Mening*en heraf

kunne vi ingenlunde forklare, men kun gjælte, at et udslettet (n) har

begyndt de fiirste Ord, som saaledes burde læses nåffum o: vi naaede

(fik, fang-ede, erholdt); en eller flere Gidsler synes derpaa at ommeldes;

*) Sag^aernc omtale adsliillif^c Lerointe Vilsiii{»cr 0{j Hjtempcr af Navncl lliii, f. Ex.:

1) cn tfon af Itorsorhcn Arn(];i*im (ogsaa nævnt i dm æhlro E<Itla); efter llorvararsajja

ka^dc han og hans Brodrc jevnli{; Tilhold i Rusland, men hlcvc berointc i alle

Lnndo af deres store Kri|;fibedrifter. 2) Bui Hramuson, efter So{>;ubrot fra Gulland
(Gotlfitidj Bornholms Naboo); han kom Harald Hildetand til lljelp i Braavalicslagct;

af Saxo kaldes han JUo Itrtnni filius. 3) en dansk Kjænijic ved cn Kon(; Cysteins

*lof, rfler Ualfs Saga. Da Egennavne fordum længe vedligeholdtes i visse Slægter,

cr det muligt, at den i Indskriften nævnte Bue nedslammcde frn cn af hine Old-
tidsheltc eller og selv var af samme Stamme som den bcriimte Bornholmer og
JomsviUinjr B„i (Kier af tvende Kister fulde af Guld), som faldt i Slaget paa Hjo-
rungvaag i Norge Aar 995,

**) Her kunne vi ikke andet end erindres om den Ivar, der forekommer paa den ovenfor

S. 251— 2r32 omhandlede russiske Runesteen. Var denne Åland da den samme?
Faldt eller kjænipedc han i Grækenland og l)lcv den paa Loven indhuggede Rune-
skrift sat til hans Minde af Bue Bueson, som i indskriften haanede eller onskede

Ondt over hans I jender og Banemænd? Jfr. den næstfulgendc Anmærkning.

36*
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om det sidste Ord er et Ejyennavn for en Anforer^ et Folfe (eller en

Stamme) eller et Sted, fean jeg ihke driste mig" til at atgjore*).

Vi have saaledcs forfulg-t den nordiske Runeskrifts Spor til de

beslæg-tede græske, ved Kulturens Udbredelse efterhaanden over vor hele

Jord udbredte Skriftarters Hjemsted; dertil kom disse, saavidt vi endnu

vide, ved Handel og* andre fredelige Forbindelser, fra Phoenicien. Frådet

sidstnævnte Lands^ i Sofarten fremfor andre samtidig-e Folk kyndige o{f

erfarne Indvaanerehar den, deels umiddelbart og^ deels middelbart over lille

Asien o{f Grækenland, udbredt sig til It.ilien, men mere ligefrem til Afrika,

Spanien, Gallien, mulig endog til Storbritannien og" Irland, ja selv til

vort fjerne IXorden. Af Phoenicisk ere saavel de almindelige græske

Bog^slaver som Kunerne udsprungne, men disse ligne dog fuldt saa vel

de oprindelige Former samt tillige fiilgende andre:

a) Af obsolete g-ræske: pelasg-iske og* arkadiske Skriftteg-n samt forskjel-

lig-e andre, hvis Alphabeter nu midig i sin Heelhed crc os ubekjendte,

men af hvilke adspredte Brudstykker eller enkelte Bog-staver sees paa

de ældste Mynter og^ Mindesmærker, og*saa fra eller i Phrygien,

Lydien og^ flere Lande i Lille-Asien.

b) Af italienske: de overhoved saakaldte etruriske samt andre, der fore-

komme paa Mindesmærker, fundne i vore Dage i Pompeji o.s.v,

c) Galliske, af hvilke det halve Antal ligner de simple Runer ganske.

*) Dc her ommeldte ftuncr crc alle retvendte, incn dot or UiiUt besynderligt, at nanr
man læser dem hajffra, indeholde detydcJi(;e oldiioi dishc (endnu iNl»ndsl;e) Ord, som
synes at ud|fjorc et ondt Onshc eller en Skildi inj; af dc eaaledes Omtaltes usle Til-

stand: iiniift fa et (fc) d st'h inttpa (nu akrcwt nwftfi) **Modij;e Htædes de (eller styrte

*'de si/f) UvstinHVt{r j i\od". {ISaud lian o\r helyde Itannd, Lænher. Trælddoni). Man
kan saaiedes ansee denne Deel al' Indskriften for mac/isK-kryptographisk; oui disse

Ord da have været stillede mud dc byzantinske Gruiker eller dc i MiddclaWteren i

disse Egne krigfurcndc mægtige Slaver, maac vi i al Fald lude hcnstaac uafgjort.
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d) Spansfce, især de celtiberiske, af hvilke P. E, Muller allerede ud-

forlig har viist, at mangle Former lijyne de nordiske. Kun nojyle

have dog den samme Betydning-. Denne Skrift er for os især mærk-

værdig- derved^ at den i Oldtiden synes at have liavt nogen Indvirkning

paa Uddannelsen af visse britliske Skrifttegn, som deels ere gaaede

over til det i England længe brugte Latin, deels til de saakaldte

angelsaxiske Runer (o. s,v.)*)-

e) De punisk-nu midiske, egentlig en yngre Green af de phoeniciske.

Hvorvidt de gamle Ægypters hieratiske og demotiskc Skrift ere af

samme Oprindelse som den phoeniciske, saavelsom hines og dennes Forhold

tilde ældste hebraiske, samaritanske, syriske, arabiske, æthiopiske, chaldæiske,

persiske, indiske og flere af de ældste asiatisk- afrikanske Skriftarter,

strække mine Kundskaber ingenlunde til at betlomme. Vore Dages store

Sproggrandskere arbeide uforlriident paa dette vigtigeSporgsmaals Losning,

og de mange af dem tilveiebragte Oplysninger have allerede oversteget

selv de dristigste Forventninger. Fra deres Undersogelser maa tilsidst

en fuldstændigcre Lysning udbredes over de nordiske Folks Mindesmærker
V

*) Om end <lct saakaldte druidisltc eller bardisli-liriUiHlic Alphabots Ægthed kan anta|;cs

at være beviist, skjundt nejipe nof>,ct gaiiiiiiclt 3iiiidcsniærke nu haves deraf — har

det dojf (paa et Par Undladelser nær) in^jen mniddelbar Lijjiied med vore lUmer

i de enkelte Bo/;slavcrs rorincr. Dels Overeensstemmclse med det Oltibcriskc oj«

PboeiiiciKke er derimod mærkværdi^;^ o{; synes at al'jpvc ct indvortes Kjendetegn fur

dets Authentie. Jfr. ovenfor S, 153— 155.

**) Mulijj oj; selv de amerikanske. Iler har man nu (1840) f, Ex. paalidelige Under-

retninger om, at Ituiner af en stor Stad med massive Steenbygninger, Soiler, Hillcd-

vserker m. m. ere opdagede i Nærheden af Hahia i lirasilien; disse Opdagelser skulle

allerede van-e beskrevne ved el nyt Selskab for Heiscrslatens Historie og Old-

ørandskning, som ogsaa i Ruinerne har fundet Intlskrifter ^ der menes af Nogle at

b'gne de oldnordiske (formodentlig lUmer), af Andre <le gamle græske. Ogsaa i

Nordamerika bar man fundet Indskrifter, som deels ligne Biuderuner, deels gothisk-

latinske Itogstavcr fra det 1 1 te Aarliundrede; soe Rnf'ti^s Anliqvitates Amcricnnæ

(I8.S7. 4to) S. tJ78—105 Tab. \l—XMI. Jeg maa ellers derved bemærke, at min der

indforlc Betænkning over Assonetstencn (S 378—i}82) var skreven forend jeg havde

seet dens nyeste og paalideligstc Afl»ildning fra 1830 Tab. X og Tab. XII, ix,

hvorimod jeg, da jeg skrev hiiu Opsats, kun havde Baylies og Goothnus Tegnings
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Det vil da saadsynliffviis blive vore nærmeste Efl:erkommerebcl;jcndt, hvad

mine Oiiie ikke forundtes at skue.

af 1790 for 6incnc, 1 Hovedsajjcn forandredes doj; ikke Rafns ojr niiii Forhlarini;

herved. Herved kan det bemærkes, at det nu laaa antajres for historisk heviist at

de fjamlc Skandinaver have foreta|j;et vidlliiftigc Ojidajrclspsreiser i Nordamerikas

nu forenede Stater o\\ tildeels bosat sif; der, men at vi i vore Oldskriflcr ikke finde

tydelige Efterretninger om deres Ophold eller Ueiser sonden for Florida eller

Kahamaoernc (hvor Columbus's Opdagelser begyndte); derimod sce vi, at vore

Forfædre mecntc at deres Amerika strakte sig fuldt saa langt mod Sonden som
Afrika, samt at de endog antogc beboede Lande sonden for sidstmeldte Verdensdecl.
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Fjerde Afdeling.

Bnnamo-Indskriftens Charakterera Dechiffrering^ efter

hosfoiede Afbildninger, saavel af deres Fig^nrer som af
de Former« paa livilke Oplosning^en af Biudernnerne

grander sig, med dertil liorende palæograpMske
Oplysninger.

!BinrIeriincrnc ville vel forelcomme mang-e afvore Læsere, der ikke forhen have

gjort sig^ Lekjendt med dem, som uforstaaelig^t Krimskrams, hvilket de neppe

troe kan sammensættes eller opldses som Bogslavskrifl; efter visse Regpler;—
dog forholder dette sig virkelig saaledes. Jfr. ovenfor S.163 o. f. 182—210.

Ved at vende Tankerne til det for de Fleste bckjcndte, vil det

hidindtil mindre bekjendte af de nordiske Binderuners Væsen blive vore

Læsere bedst forstaaeligt, navnligf ved deres Sammenlig-ning* med tilsvarende

Configurationer af romerske ogf g^othisk-lalinske Bog-staver, især saaledes

som de sidstmeldte fremstilles af Middelalderens j^ljnter og Diplomer m.m.

Henvende vi os til Grækernes og: især Romernes klassiske Tids-

alder, linde vi at de benyttede sig^ af forskjellige Arter af tachygraphiske

og brachygraphiske Skriflteg-n, som sammentrængte hele Ord med betydelig-

Afkortning til enkelte Charakterer. Reglerne for disse saakaldtc si^lwj

notæ iironicæ o. s. v. erc ikke tydelig*ere end de for Runamo-lndskriftcns

Binderuner og* selve Porkortning-crnc ere heller ikke lettere at læse*). De
*) Sec herom (hlaudt andit') Gafttrcr Elvmenla artis tUplomoticæ utnvcrsalif: (1754, 4)

S. 53. 75—81 incd tiilioroiMlc Kobhci tavlrr ; JCopp Palæo(jrnphia crilicn'tA S.123o.f.

{de uvxu Utcrnrnm)^ S. 2()8 o. f. {siffim competidiosa), — T. II Lcxicon Tironum o. 8. t,

1'. III, IV um Amuictcriu's maf;isk-inystiske Iiulski iftcr, dc astrolu^iske To^n m. m.
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udgjorde etslag-s Cursivslsrift, men lignende Abbreviaturer indfortes ogsaa

1 Lapidarstilen. Man har i Frankerige adskillige saadanne fra Romernes

Tider, indhugne paa Marmortavler, hvor de med hinanden afkortelscsviis

forbundne Bogstaver snart staae retvendt, snart bagvendt, f. Ex.:

Disse Skriftarier vcdbleve at være der, og tildcels i Tydskland, i fuld

Brug lige til Middelalderens sildigere Periode. Af dem ville vi her anlore

nogle Exempler, og deriblandt fcirst enkelte fra Braavalleslagets og Ru-

namo - Indskriftens Tidsalder, som bedst vise denne Skrivcmaades da

gjængse Brug i de sydligere Folks gothisk-latinskc Skriftartcr. De ere

tagne af en Indskrift, der indeholder et kortfattet Gavebrev afKong Pipin

fder kom til Regjeringen Aar7o2) til StGermains Kloster. Iler skal saalcdes

5 Iv læses FISCVM

HIGK -
|ig — DIE

TOA?rKS - TRANSLATIONIS

GMN ~ GERMAIVO**).

En anden Sammensætningsmaade af visse Bogstaver, som heftes

fil en Korsfigur, er i sin Oprindelse ikke kristelig. Dette vises tydelig

af en stor udskaaren ægyptisk Gemme
^ hvorpaa man seer en siddende

Osiris. Paa hans Hovedsmykke er fSlgende Charakter anbragt:

Oct varede mc{<;ct lænf^e inden disRC Skriftnrtcr kunde læses af dc nyere europiciske

I*liiloloi;('r. Saalcdes erkljerede den herbmle Lamhcciiis et vist Skrift i romcvftk

Cursiv for at hestaac af ulæselige Cliaraklerer, af hviJkc han ikke kunde udhrinjje

den rinjfostc samiuenliænj,'ende Moninf;. Det lykkedes dog Mahillon, som forsi

oplyste denne Green af Palæograjiliicn, at decliill'rerc det gmiahc.

*) Mcmoires de la Sucitte llotjnle des Andqunircs dc Frnnce (18^) T. VII p. 288 *e.

**) .i'/rf»«*yr\cucsLelirficbaude des Diplomatik &c. (1763, 4) SterTli, S.845 Tab.XXXl,
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Man seer at visse græske Bog-staver (rimclig-viis fra Ptolomæernes Tids-

alder) ere anbragfte paa Korsets lire Ender
5
Kopp læser dem (bag-fra)

OYICI, som vel maa antag^es for Gudens Navn* (Den sidste Cbarakter

ligener Runernes * ^ A). Det er belsjendt, at Æg^ypterne tillag*de Korsets

Tegn en dyb relig-ieus Betydning*. Fra Europas hristelig-e Periode finde vi

lignende Composltioner, f.Ex. paa adsltillige Pave- og Keiser-Mynter:

^'^ ROMA
A

og paa en Ligsteen fra det 8de Aiirhundrede:

ORA. PRO ME
R

hvorved det maa bemærkes^ at P og R dannes af den selvsamme Cbarakter^

men at O maa læses to Gange*). Hoist mærfeeb'gt er det saaledes, at et

lignende Kors med Hedenolds Binderuner nylig er fundet som Steenindshrift

i en Jættestue i IXorre-Jylland, forestilt paa en bosfolgende Kobbertavlc.

Det er belsjendt^ at den franldslse Konge Chilperik, som Isom til

Regjeringen S61**) og overhoved mange af Merovingerne^ selv deres
—-—_ . ^ ,

_

*) Kopp Palæograpfna critica T. III p. 257, T. IV p, 69.

**) GiCfforius Ttironensis incJder i lians Uislorin Fvancornmy V, 45, ved Aaret /380, i\i

denne Konge foro|fode Franliorncs Slirit't med 4 nye Uojjslavcr: det jjræslic w,

th o{; hk; han hcfuledc ved Kongebreve, sendte til aile Rigets Stæder, at Drenge-

biirn skulde undervises saalcdes, nicu lagde dertil den for den ældre indenlandske

Litrratur ulicldif;c Bestemmelse, at den gamle Skrift i Bogerne skulde udslettes

og omskrivcsi AdtUtUt nutcm et littcras littcris nostriSy id cst sicnt Græd hahent^

ih, unit qvorum chnractcrcs snhftcrihimux, Ui sunt . . , . ct miait epistolas in mii-

vcrsas civilates refpii sat, nt sic pucri doccrcutnr, ac libri anttqvitus scripti^ plnnati

pumicc, rcscribcrcnttn\ Charakterernc for de 4 nye Bogslaver stemme desværre

ikke overeens i de gamle llnandskrirtcr af (Mregoriiis^s Værk, og eilieller i de trykte

U<lgaver, Kvor man ialskcli{r syiirs at Jiavc indskudt tre andre græske Bogstaver.*

9^, Z, andre tilfiiie endog: S, X. Forvirringen er hlevcn foroget derved, at

ytimoui» som skrev sin iranske Historie i del Ilte Aarhundredc og udskrev det

anfiirte Sted af Gretjoiius^ ligeledes er blevet urigtig forstaaet og efterskrevet. OU
ff^orm antog Cbilpcriks nye Bogstaver for noget forandrede Runrr (Lit. run S. 60, 61).

De lærde Bcncdietinere, som udgave JStmvcan frtiilé de Diplomattf/itc, under-

fiiigle de ældste bekjcndtc llaandskriftcr af Gregorius og ^imotu i de franske Bog-

31
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Prinflsesser og- Dronninger, Lunde sl;rive. Forst i deres sildigste Periode,

da Barbariet tog* Overhaand og især ved Plppins Tronbcstigelsestid, for-

somte de verdslige Store denne ædle og for dem saa uundværlige Kunst.

Dog undersbreve liine Regenter (ligesom forben Ostgothernes Konger)

mest ved de saafcaMte Monogrammer, der ere sammensatte paa forskjellige

kunstige Maadcr, som ligne de nu beskrevne Abbreviaturer af latinsk

Skrift. Saaledes har man f.Ex.:

a) Af Chlotarius den 2den, som kom til Regjeringen Aar 584:

Ganske i Binderunernes Stiil, paa de tilfoiede to latinske Bogslaver nær.

b) Af Dronning IVantbilde, som blev gift med Dagobert den Isle

Aar 629 og deeltog efter hans Diid, 638, i nogle Aar i Regentskabet

for deres fælles unge Son Clovis eller Chiodovæus den 2den:

Charakteren bor læses IVanthilt eller Nantbild (ikke Anthild, som man

samjin^er, samt beviste at af de anfiirtc 4 Hojjstaver liun to cr {^ræsk, hvilket Iteret-

niii||ens Snmmcnliæn/j 0(j;saa tillijeiulei'iver. Desvicrre crc Cliarahtorcrne saare afvi-

gcnde i de l'orslijf|Jij;c IJ;ijindshriJ't('r. I)o^ niaa det bemærkes, at i den ældste

Membran ((»mtrent fra 050) af Greyorius'R Skriit de tre Hoj'slaver mest li{jne de

an{);elsaxiskc liuncr; denne min Mcnin^r forbeholder je{>; mig; at udvikle ved en anden

Leiligbed, men henviser iovrijjt ii\ ^idelniiffs Lelirfjebaudc 1. o. 2ler Th. S. 275

—

*ZiH).

Denne Lærde helder til den Meniiiff, at Grcffor'^s liftrræ nostne ikl^c her sijjte til

den egentlige latinske, men til Frankernes særegne Skrift. Jfr- f'f. Grunm iiber

deutschc Runen, Afsnittet: '^Duehstabcn des Frankiselien Kiinigs Cliilperik" S. 5*2—(U).
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snarere sliulde troe), naar den overste Buining^ af dens sidste Stav læses

som Runernes 1 (i eller d).

c) Af denne Cldovis den 2den (eller ynjfre) bar man forsfcjellig*e

Monogrammer paa Diplomer, som

og

d) Mere belyendt er Carl den Stores Underslsrift fra det SdeAarli.,

der og forekommer som Monogram paa de af ham prægede Mynter:

De tydslse Kelsere vedbleve at Lonjtir sig af saadanne Navnelræl;. Otto

den 1ste og Otto den 2den (i det 10de Aarliundrede) varierede dem paa

forslsjellige liunstige Maader, f. Ex.:

Et af de mærliværdigsle og mest omfaltendc er folgende Monogram med

tilPdiet Titulatur af Keiser Otto den 2den:

*) Dc ovcnanfiirle i'rankisk-tyclskc Al onof^rammer cre most ariiopiciette efter MftbiHont

de re dtplomadcn , ctim Siiplcmetifo Tab. 17, 18, 21. Jfr. Gnttcrer Elcmvuta Art,

Dipl. univers. Tab. VIil, 1—5, 10 o. f.

31*

s

f



292

paa et Diplom fra 980. De lærde Benedictinere bave med Rette deehif-

freret denne ene Charafcter saaledes:

OTTO IMPERATOR AVGVSTVS*)
hvoraf Mono{frammet, ligefrem læst, omendskjundt fra alle Kanter^ dog^

liun indeholder disse Bojjstaver:

OTTO IMPER4.,, ,VG..S.,.
Læser man derimod nogle af Bogstaverne saaledes flere Gang-e:

OTTO IMPERA(T)(0)(R) (A) VG (V) S (T) (V) (S)

udkommer det Ovenslaaende, hvortil man endvidere, efter de selvsamme

Regler, l^unde fiiie: ROMANORTJM, lig*esom og-saa indslsjde Ordet

SEMjPER imellem unperator og auguslm.

Dette vidtloftig-e Monog^ram ansee vi for et af de forsfaaelijrste

nyere Sideslykker til de Confi{furationer af Binderuner, som Runamo-

indskriften fremviser. De selvsamme, i sig^ selv simple og- ovenfor ved

Exempler oplyste Reg-ler maae anvendes til begges Losning-, — hvilket

den runekyndijye Læser let vil erfare ved med os at gjcnnemgaae enhver

af dens Cliarakterer, især ved fbl{yende Monslrinjy af dens Bog^staver og^

Lig^aturer med den til de sidstmeldte horende specielle Udvikling' af enhvers

Bestanddele, oploste til enkelte Bog^staver.

*) jiiU'lniig iic'UCS Lclii'j;<'i>aii(Jc der Diplomatik, Sfcr Th. S. 40?} T:»Ij. 90. Koispr EIcnrik

den 3die, som horn til fU*(;joi'iii{>i'n 1040, hcnyttcde sij; al* cl fuldt saa ]ainsti{;t Mono-
gram, baade paa Oiplumcr o{; l^lyntcr. Myci'C Exempler cr det ovcriludi|rt at umiuelde.
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Dc arabiske Chiffrcr, hvormed her i del Foldende enhver af

Runatnoindsliriftcns enkelte Bog-staver eller dens af flere saadanne sammen-

satte Charalslerer beteg-nes, henvise til de samme Tal paa selve Ind-

slcriflens Afteg-ning" (eller den tredie herhosfolg-ende Kobberfavle) —
hvormed Begyndelsen , efter Runeskriftens Hovedretningr, skeer bag-fra^

ogf fortsættes saaledes fra Læserens hoire til venstre Haand.

1.

rV
.

.

Beteg-ner her H (foran en Vokal) ligesom ^ undertiden i andre nordiske

Runeskrifter; dette, saavelsom o^ at denne Figur snart betegner H, snart G,

bemærkes allerede i Dr. Brynjnlfsens Pertculum runologicum S. 13 og 38.

I John Olafsens Rimologie (i Manuser.) forekommer den og blandt de

sjeldnere Betegnelser for H. Jeg bar virkelig fundet den anvendt i gamle

Runeskrifter f. Ex. i Navnet X+hTR (Hallv) i Paradishulen, rimelig-

viis fra det 12te eller 13de (om ikke endog fra det Ilte Aarhundrede);

dog ere Trækkene, efter den Tids Skik, mere bge og regelmæssige end

her i de saakaldte Greenruners Maneer *). T^^åshcv^n llrahanus Maurus^

fra det 8de Aarhundrede (altsaa samtidig med Runamoindskriften) o. fl.

sætte X, eller lignende Figurer for H eller Bagal^ see Grimm iiber

deutschc Runen Tab. 1, 1ste, Sdie, 4de og 5tc Alphabet; jfr. Tab. IV i

den Istc oldlydske Bogstavrække.

I de reg-elmæssig-ere Runetegn bliver denne Figur ofte udtrykt

som X. Den staaer ableles tydelig for Runen Sk eller Hagl (H) paa

den mærkelige Gudbracteat, som fremstiller Runealphabetet. Saaledes fore-

kommer den paa de beromte Guldhorn, og sees endnu paa de ældgamle Guld-

bracteatcr, som hyppigst findes i IVorden. See £ Ex. Ant. Ann. IV, 219.

*) Dot selvsanuuc Navn lintles der ojj Ijagvcndt eller skrevet fra lloire til Venstre,

saaledes som det her dcrlilUurende Kubbcr udviser.
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I de angrelsaxislie Runer forekommer den ofltest som G. See An-

naler for nordisk Oldkyndighed, I, 259. Hvis no{yen^ paa Grund heraf,

endelig: vilde antagne denne Cliarakfer for G, burde licle Ordet læses

Giillakinn eller Gyliakinn^ som maatte betyde: den forg:yldte Kind eller

Kinden med de forjjyldte Tænder, hvilket da vilde svare til Portællingen

i S'åfjuhrot (Rafns Fornaldar-Sofjnr I, 366) om Kong- Haralds g^uldfarvede

Tænder, Jfr. ovenfor S. 68—69,

Den tvetydig:e (baade H og* G beteg-nende) Charakter, kan dogf

let tænkes her at være valg-te med Forsæt. See ellers, om disse Bog-stavers

hyppig'C Forvexh'ng^ i Runesl^rift, Liljegrens Runliira S. 5^ 27, 76.

Det er temmelig* iofiiefaldcnde, at Dr. Brynjnlfsen maa have Ret,

naar han 1. c. S. 88—89 udleder dette nordiske Bog-stav (hvoraf /i ellers

dannedes baade her og* i Tydskland) fra det g-ræskc X (Chi)^ forsaavidt

som dette atter stemmer overeens med et h'g'nende chahlæisk-phoenicisk

og^ tillige celtiberlsk Bog-stav, samt med den ovenmcldle, mest ang-el-

saxiske Rune. Det er saaledes mærkcIig-t, at de g-amle Tydskere ud-

talte tt som C7i, f. Ex. Childchert for Hildeberl^ Childcrik for Ililderiky

m. m, Og-saa skrev de gebraht for gebracht^ liohi for Licht o. s, v«

2.

Her sees to i' er (II) i Overccnsstemmelse med Runealphabetet; — jeg

formoder at de her tilsammentignc skulle udtrykke Bogstavet (i Hylde"

kinn') — og denne Læsemaadc vilde vel passe til den Maade, hvorpaa

Saaret paa Harald Hildetands Kind groede til, efter det Slag, som han

i sin Ungdom fik af Kjæmpen Vesctc^ see ovenfor S. 68—69, i, som

her i Figuren svarer (il de kvist- eller greenformede Runers Skikkelser

er saa almindeligt i Alphabctcrne at vi her ikke behiive at opholde os

ved dets JForfclaring.
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3.

Er deu almindelige bekjendte Rune som har den selvsamme Betydning*

i de saaltaldte ang-elsaxislse saavcl som og: i de celtiherisLe, g^allisbc o. fl.

Alpliabeter. I det umbriskc og syriske sees det nedvendt I den ældste

jjræsfce Skrift*) har Bogstavet den ovenmeldte Hunes Slsilslselsej og det har

tildeels (efler GesenhiSy Lindberg o. f.) havt den blandt Phoenicierne.

4.

Er ligesaa tydelig den nordiske og angelsaxiske Rune T. Vort Runealphabet

havde fra Begyndelsen af ingen egen Charakter for D, som her (hvis Læse-

maaden Gyltikinn ikke foretrækkes) udtrykkes ved den, ligesom det er almin-

delig bekjcndt, at d i Runerne snart betegnes med snart med f.Ex i

Jellingeindskrillerne over KongGorm og Dronning: Thyre. Dog forekommer

Runernes virkelige D (t) i dennelndskriit paa forskjellige Maader, efter hvad

der paa vedkommende Steder vil blive bemærket^ Vort T lindes og saa-

ledes 1 de galliske, celtiberiske, ældste græske, etruriske og druidisk-brittiske

Alphabeter, En Form forT, der næsten ganske ligner den ovenanforte, fore-

kommer i Gesenius's phoeniciske Indskrifter, tilligemed flere noget lignende,

5.

I,

Betegner her, som + sædvanlig, I eller E, der meget tit forvexles eller

*) Ikopp Patæoffr. crit. III, 180; Vrt/njttlfscti 1. c. S. 16. Midas oder Ki'l;larun|ys-VersucU

der crweislieli nitesten fr|<)(>f>||isclieii Inschrift, neLst mchrcrcn Bcilaf;en historiehen

mid i»alæo{;ra|)l»ischen Inhalts von Fricd. Ozatin, 1830, 4to. Monumentet er det

beronite, iiT Oberst Lcnhe i Anret 1800 ved Dof^^anlu i Nærheden af Seid el Ghari og

rinicligviis i det {>anile Nakoleas nuiner opdngede Gravminde over en phrygisli Konfjo.
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sættes som eenstydig-e, saavel i oldnordisl^e som nyere islandsl;c SItrifter.

Det horer ellers til de saakaldte stukne eller punkterede Runer. I vort

ældste RunealpliaLet sees Formen + at have gjeldt baade for a

c, lig^esom den og* i Phoenicist, som alcphy har havt den selvsamme

Betydning*). I Græsk skal + enkelte (Jange forekomme som a. I det

Pelasjjiske vil man have fundet en næsten granske lignende Form; det

Galliske mangler kun den forste Deel af Tværstregen, men ligner næsten

g'anske visse blandt Bogstavets phoeniciske Former**). Kopp anforer en

græsk Form for E, som fuldkommen ligner en anden sædvanlig af denne

Rune***). Vort + har Kopp og fundet for c i Middelalderens Diplomer,

i hvilke det uden Tvivl har indsneget sig^ fra de forhen brugte Runer*

6.

Er oiensynlig den nordiske Rune V (eller K, ogsaa G) enten den saa

læses ret- eller bag-vendt. Jfr. Nr. H, 14. I det g^alliske Alphabet finder

man en Parallel til denne Rune. Man maatte vistnok vente at denne Form

var ældre end det græske K, og* denne Gisning* synes og-saa at bekræftes

ved de forskjellige Former af det phoeniciske Caph^ af hvilke de simplere

fremvise vor Rune baade retvendt og: bagrvendt ****), Efter Kopp skal

Y og: virkelig forekomme i g^ræsk Skrift for det sædvanlige Kt). En

Afændring af denne Rune synes at brug'es som (j i de italisk-g^olhiske

Brevskaber.

*) Gesenii scriptttræ et litcrnturæ Phoeniciæ Monnmenta (1837) Nr. 25.

**} Lindberff (J, c, S. 83) antafrcr* at disse Former især have været i Bruu Ira Aarcnc
KK) til 80 for Chr. Fodscl. Jfr. Gcseniits I. c. IVr. 2C.

*•) Palæofjrnph. crit. III, 209; — baadc for « OQ tj anforcs der andre meget llij^ncnde.

*) Gcscnixis I. c. Inscr. 9, 12, 15, 16. Jfr. 5, G, samt Lindberg 1. c. S. 84 (IS. hort fiir

vor Æras Uejfyiidclse).

t) Pidæotji aph. crit, T. 111 S. 209; jfr. Jtrtjujulfsen 1. c. S. 16.
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1.

.
f

1, som ingen videre Forklarings beliover. Jfr. I\n % 10, 12, 16, 19,

46, 52, samt i de sammensatte, som I\r. 22 o. fl.

8.

Er vel den nordisk-tydsk-angelsaxiste Rune h eller ]\, — dog her, efter

Indslcriftens Bogfstavorden , sat bag^vendt eller fra Hoire til Venstre. —
0{jsaa her fremlyser Runernes Lighed med de phoenieishe Former, som

bliver fuldstændig* i andre Afændringer af det samme Bogstav phoe-

nicisk, bagvendt, +). Besynderlig nok viser vor Form sig opvendt i de

celtiberiske, galliske og arkadiske Alphabeter« Enkelte Exempler har man

paa et græsk h (n), der ganske stemmer overeens med en vis Form af

den samme Rune. Ellers ligner denne Charakter et retvendt 4 eller A.

9.

Den selvsamme Rune. Kun sjelden udtrykkes to Konsonanter efter

hinanden i gamle Runeskrifter; dog skeer det undertiden, og saaledes

(Sees netop tp ^'er (ligesom her) efter hinanden i den paa Glavendrup-

Stenen, som upaalvivlelig er fra den hedenske Tid.

10.

Den Torste her forekommende Binderune, bestaaende af R og I, som efter

Indskriftens bagvendte Orden maa læses lor RI. R er som bekjendt en
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nordjsIs-tydsk-an{felsaxisk Rune, svarende til det latinske R, som og- under-

tiden forekommer i g-ræsk Skrift, hvori man endogf har regnet det til

pelasgiske og arkadiske Former; det forekommer ligeledes (skjondt mesten-

deels bagvendt) i celtiberiske og etruriske Indskrifter.

11.

Den nordiske Rune Y eller K. See Nr. 6, 14 jevnfort med forskjellige

af Rinderunerne.

12.

Det almindelige I. Jfr. INfr. 7 (o. s. v.)

13.

oplost ved fuldstændig Omskrivnings fra Hoire til Venstre:

En Rindcrune eller sammenhængende Ord, sammensat af5 Runer, nemlig:

*, en sædvanlige Afændring af Runen Y (]\); see ovenfor 8, 9,

efter en anden Skrivemaade.

+, Å eller 4, nemlig A (som det almindelig skrives i nordiske

Runer)*), og^

) Figuren t for c er niiie beslægtet hermed; see ovenfor under 5. Til vort A
nænne adftkillif^e græske Former sig meget; kun helde de som oftest noget. 1 det

Pliocnieishe sjeniiude vi (hos Ge£cniii5) Formerne 4* og 4 (retvendt og bagvendt).
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Y eller som i nordislse og* tydske Runer betejyner M*).

Hele CharaLleren udtrykker saaledes Ordet: t +Y eller I\AM.
14.

Runen K, K eller, som her. G, da bejfge Bog^staver betejynes ved den

samme Fig^ur i det oprlndelig^e nordiske Runealphabet. Jfr, 6. H.
15.

som kan omskrives saaledes fra Venstre til Hoire:

eller, ri{fli{fere

fra Hoire til Venstre

En kunsti{j Rinderune, bestaaende af foljyende Runebogstaver:

+, vort A, som i de nordiske og: tydske Runer; see IVr. 13 o. fl.

4*, den anden Retegnelse for R i de nordiske Runer,

i, eller overstreget 1 (Oj vort d.

Efter en anden mulig* Eæsemaade, svarende til den ældste haarde

Udtale: eller !>**).

*) Mærliclij; nok f>jcnjgnde vi noppe dette Bo{][6tav i nogen af de beslægtede Skriftarter,

under dcune Form, undtagen netop i det Pliocniciske, især hos Gcscnius i en vis

Afændring; de o\rigc phocuiciskc afvige vel mere Ira Runen, men have dog en

sturrc Lighed med den end med det grfeskc og latinske Al.

**) Dette Bogstav cr gaaet over i den latinsk-angelsaxiskc og ligeledes i den italicnsk-

gothifike og den nyere skandinaviske Skrift, samt beholdes endnu i det Islandske,

hvor det i Lyden ligner det engelske Ih. I Runerne brugtes det mest derfor, men
dog undertiden for it eller Ragvendt lindes dcu selvsamme Fvrm i Phocnicisk

for d eller dalcth {Gcsenius Le, Nr. 8) samt i flere lignende tfldeels firkantede eller

trekantede Former (med Udeladelse af Langstregens iivei-ste -Deel). Jfr. Lindberg

I e. S. 62 Afdel. 5, 7 o.fl. samt især S. 84 Afdel. IG. For D forekommer vort P i

det galliske Alphabet. Fn vis Afændring af det Celliberiske ih ligner en bagvendt,

men ufuldstændig Form af denne Rune.

38*
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Det hele læses da, naar som det i Binderunerne er tilladeli^j^t

læses dobbelt, ARDR eller

16.

p

Det sædvanlige I, see ovenfor 7 o. 11.

1T»

ellers i sædvanlig-e nordiske Runer * eller n (her som det synes snarere

bagvendt efter Indshriftens Bogstavorden). See ovenfor under Nr. 8,

9, 13, 51, o. fl. St.

18.

h betegner k efter Olufsens Runologia og visse haandsl^revne Runealpha-

beter fra Islands IVordland ; H bliver i denne Egn tit udtalt somK, og det

samme er endnu Tilfældet overalt blandt Norges Almue med Hcusyn til

kv (eller qv istedetfor hv) i Overeensstemmelse med den svenske Udtale.

I de angelsaxiske Runer er h almindeligst vort c eller k. Her sees det

overstreget eller stukket, og det er da mærkeligt at vi finde en punkteret

angelsaxisk Gharakter K som en Parallel til den^ i Ruthwells-Indskriften

(see Ann. for nord. Oldkh., 1ste Bind S. 267). Runeflguren uden den

her tilfiiiede Streg forekommer dog som ikke alene i den galliske og i

Ulfilas^s goibiske Skrift, men ogsaa paa gamle Mjnter fra Nortbumberland

(see f. Ex. Jrchæolog, Brit. 1834 VoL XXV Tab. LU, 9, 11, 12), ligesom
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0{f paa adskillige ang-elsaxislse Mynter. Besyndei'lig^ter det, atdeh ergaaet

over i Middelalderens og* vor egen latinsk-golLisLe Skrift (som /*). Jeg an-

tager at den her afbildede Cliarakter har den selvsamme Betydnings— dog

er det muligt, at den oprindelige angelsaxisk-tydske Charakter (h som k

eller c) er her anvendt som en stukken eller overstreget Rune for at

betegne en Lyd (foran j), der nærmede sig til ch efter IVordens gamle

haardcre Udtale- Sce Ordforklaringen. Charakteren h gjelder allerede

(efter Ge^emW) for he eller /* i de phoenicisfce Indskrifter, samt ligeledes

for chet eller ch. Den selvsamme Figur tillægger Lindberg dette Bogstav

i Indskrifter fra Aar 240 til 100 for Chr. F. (1. c. S. 81—85).

Det almindelige I. See ovenfor IVr. 7 o. f.

20.

Den almindelige nordiske Rune i eller fc, — enten den saa læses ret-

eller bagvendt, for vort O. Undertiden gjelder den ogsaa for der

fordum tit forvexlcdes med o. I Runerne forekommer den og undertiden

under Formerne f og som ganske svare til andre phoeniciske for

Æeph (hos Lindberg og Gcseitius). Lignende Former med samme Be-

tydning forekomme og i de celtlbcriske Indskrifter. Det græsk-arkadiske

Alpha er identisk med vor Rune, paa det nær at det har en noget hel-

dende Stilling. Som bekjendt er ellers R Hovedformen for det angel-

saxiskc og tydske A,— men med smaae tilfoiede Forandringer i Figuren

bliver den i begge Alphabeter til O.



302

21.

Er udentvivl den nordislce Rune rt. Il eller U, «om ofte forvexlcs med

O (jfr. Bemærlsninjferne om visse symbolislse Antydninger i nærværende

Indskrift). Denne Rune ft)refcommer o{f som A, ja endog^ næsten aft^undet;

hos Celtibererne sees disse Former opvendte lig^esom i det Latinske.

22.

som omskrives ft*a Hoire til Venstre:

En (efter Indskriftens Bogstavorden) bagvendt Binderune^ bcstaaende af

r og I (/O- Jfr. Nr.S o.fl., 7 o.fl.

Er den norske og islandske Rune 4>9 som ofte betegner E; den forekommer

allerede i det saakaldte Alphahetiim norvagicum i en fransk Codex, skrevet

1022, —»• bekjendlgjort i Monifaucon Palæogrnphia græca^ og senere af

0^, Grimm 1. c. Tab«ItI CS. 87) 5 see ellers heromJoAm Olafsms haandskr^vne

RunologiCj samt fVomts LUerdtura rimica^ S. S5, 57, 60. Jfr. to af Dr.

Henderson i hans /ee/aitJ II, 57 afbildede Runeindskrifter, hvori E paa det

fuldkomneste svarer til den heromhandlede Gharakter. Da ellers e i gamle

Dage ofte udtaltes som o, er det meget muligt, at denne Figur, allerede i

ældgamle Runer, især har skullet udtrjkkedenne Lyd,—og at Bogstavet saa-

ledes i visse Henseender svarer til den nyere latinske gothiskc Skrifts meget

lignende 0, der allerede har denne Skikkelse i Skdlda, I Grunden er Hoved-

figuren eenstydende med (hvilket Li//e</ren henforer tilde danske, men søm
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og ofte forekommer i de islandske og^ qorske Runer) der atter er en Afændring*

af + eller e.

som omskrives saaicdes fra Hoire til Venstre:

En Binderune, bestaaende af tre enkelte Runer:

4, a eller e foran det mere bekjendte i.

T eller sædvanlig-stl^, vort T- I den lier g^ivne Form forekommer det

] OlafsensRunologia; som bekjendt liorer det og til Bog^stavets ældste jyræske

ogr phoeniciske Fig^urerj naar man endnu tagger den (til Læserens Venstre)

skraa Strege til Bjelp udgjiir Figfuren et stukket eller halvoverstreget altsaa

af samme Gyldig^bed og^ Oprindelse som det bekjendte (d), der og, efter

samme Værk og g:amle Runeindskrifter, kan skrives f . Jfr. 35«

som omskrives saalede$ fra Hoire til Venstre:

IVaar dette Bog^stav Ige^e^ ned- og bagvendt, danner det et K eller G, som

her er det rigftigre; Ijeses det derefter lig^efrem, er det et bøg^vendt i eller

A, og: Bindcrunen lultrykker saaledes Stavelsen ga.

T
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26.

er i bagrvenflt Orden den aldeles tydellg^e nordislc-tydsls-angrelsaxisL-moe.

sogottiste Rune vort F. Det svarer og saaledes fuldkommen til det

galliske i det Celtiberiske har Charakteren en fordobblet Skikkelse.

Det g-ræske saakaldte Digamma riiber den samme Oprindelse j — og T

findes virkelig i græsk Skrift at svare til vort F i Form og Betydning.

21.

som omskrives saaledes fra Hoire til Venstre:

Binderunen bestaaer af disse 4 Bogstaver:

den nordisk-tydske Rune, som betegner (ligesom ofte Latinernes

o, fls, U) baade U og — her nemlig det sidste.

I viser sig som en Istap (efter Runebogstavets IVavn) nedhængende

fra den oversfe skraae Streg af Jfr. den latinske Ligatur fiscttm

her ovenfor S. 288.

Y sees her bagvendt, efter Indskriftens Hovedretning.

I, atter i mindre Form, anbragt allerforrest (eller rettere bagest)

i efslags Forening med det næstforgaaende Bogstav.

I Paradisliulen i Island sees en lignende Charaktcr, nemlig et
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stort h med tilfoicde Strcjycr^ der have slsullet forestille andre Bogstaverj

men nu forekomme os ulæselig^e.

28.

som omskrives saaledes fra Hoire til Venstre:

Et hoist mærlse%t Monojyram for Gudenavnet OJIN eller OBINN,
Odi'n^ som baade I;an læses opvcndt 0{f nedvendt, — dog fuldt saa træf-

fende paa sidstmeldte Maade. Bog'staverne ere:

4 eller O.

r>, s, B, Æ
I, enten som den lan{ye Hovedstamme eller snarere som en Deel

af og tillig'e Tilsætning* til Betejjnelscn af ^.

l», N, alleroverst til Læserens Iloire eller, nedvendt,til hans Venstre.

29.

som omskrives saaledes fra Hoire til Venstre;

En, rimeligviis med Forsæt, indviklet mag^isk Charakter eller Binderune.

As eller A (R), hvori den lange Hovedstreg, paa en usædvanlig

39
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Maade, men efler de greenformede Runers Art, er skjæv og heldende

til Læserens Vensfre.

n, IJ, indhefattes tydelig i den forreste Deel af CbaralUeren, til

Læserens Hoire.

efter Indskriftens Hovedretning bagvendt, dannes af den

lange slyæve Streg og den næstsidste mindre til Læserens Venstre.

^, dannes af Hovedstregen og den sidste skraa Streg til Læ-

serens Venstre.

30.

1
Et tydeligt sædvanligt As eller r.

31.

• • •

som kan omskrives^ fra Hoire til Venstre, paa folgende Maader:

Mi
Et kunstigt Monogram afsavnet »dfilFKili eller HRIIXGR, Ring.

H{, H, som i de nordisk-tydske Runer, Hovedcharakteren i begge Ret-

ninger, er ogsaa fundet saaledcs dannet i Steenskrifter, f.Ex. Rautil I\r.H8.

Det forekommer ligeledes indhugget paa en Klippe i VestgJithland, over en

rund Figur, lignende den ældgamle i Jættestuen ved Heltborg i Jylland.

(See Thamm Vestgiithiska Monumenter Tab. VHI IVr. 1). I Exeter-Al-

phabetet foregives denne Rune at betegne G, ligesom * i Dr. Bryn-

jlufsens Periculum Ihmologiciim. * er ogsaa H i det celtiberlske Alphabct.
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C***)? udgjores (i bcg'jye Retning-er) af Hovedeli.aral;terens

ene nederste Halvdeel.

I udgaaer som den nederste Tverstreg: fra Hovedfiguren.

IX, dannes bag*vendt (især og'saa nedvendt) ved den fra Middel-

stregen udg^aaende mellemste og^ mindre.

V (K eller G) fremstilles Ler ogsaa bagvendt ved de to oversle

Streger til Læserens Venstre.

A^ dannes atter nedvendt ved den lange mellemste Streg og dc

to kortere Sidestreger.

b.

Læst paa en anden Maade danner IVavnet (HRIIVGR) en fuldkommen

tydelig dobbelt og ligearlet Oplosning af riovcdcharalderen, der endog

lian læses baade op- og nedvendt, men da maa de tre sliraa Streger til

venstre Side ])elegncs som symbolisme ligcsaavel som de tre Punl;ter, —
livorom mere paa sit Sted i det Folgendc.

32.

Denne Figur (der bcr og kunde være blevet fremsUlt som tvende) inde

holder to Binderuncr som forslijellige Ord, fra Hoire til Venstre:

a.

FAI

F5 secs her ned- og bagvendt

39
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4, det sæclvanli{fe A.

I indeholdes i den lang'e Hovedstreg*.

b.

1^5 sees her ligreledes bajfvcndt, dog- udtryfct paa en usædvanh'gf

Maade. Denne Form er alligevel saa tydelig , at GharalUer^n ikhe l«an

antages for noget andet Runebogstav.

+ udtryl;lses bagvendt ved den anden straa (og overløbende)

Streg fi'aoven af.

r eller den alleroverste sltraa Streg* i Forbindelse med Hoved-

stammen. Efter Binderunernes Natur han ^ læses fordobblet, men dette

maa og hyppig, ja alleroftest, skee ved de almindelige Runer i lignende

Tilfælde.

33—34.

Formedelst Figurens Dannelse maa alter to Ord anforcs samlede, nemlig:

a.

Det særsltilte + er egentlig her et fordobblet + an), men

som meget ofte i Runerne sees at betegne o eller o. Disse to Vokaler

forvexles meget ofte ikhe alene i Runer, men ogsaa i Middelalderens

nordiske og- islands];e med latinsk -gothiske Bogstaver skrevne Boger og

Breve. See ellers Ann. for nord. Oldk. I, 256—257.

b.

Den egentlige fornodne Oplosning:
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BIndcruncn MOL, bcstaaer af fdlgtoAé Bojystaver:

V, lier lultryht som ¥5 hvilket Runolog-iens Forfatter har seet

i nedvendt Skikkelse*

+, O (jTr. a. næst ovenfor) udtrykt ved en Hovedstrege og: 2 mindre

Tværstreg^er, I ligg-ende eller til Siden udslaaendc Stillinjp Charakteren

forklaredes allerede som d eller 6 af Worm Lit rtin, S. 241, lig-esom i

oge \^ tit findes at have samme Værdie i Runeindskrifter. Den her om-

handlede Fijjur (+) forekommer
5
mærkværdijy nok, i Lindbergs phoeni-

ciske Alphabet som Æeph fra Aarene 121 til 40 (lir Chr. F., hvorimod

spanske ogf afrikanske Afændring*er svare til de lo andre ovenanforte

runiskc. Arendt hnr i sin origi-inale Runetabel ladet + svare til det

svenske å (eller danske aa)^ hvorimod Liljeijren antag^er, at det betegner

klart o (Runliira S. 26). Jfr, ovenfor I\r.20.

t" eller L udtrykkes her nedvendt paa en usædvanlig* Maade, næsten

som den latinske Figur; saaledcs findes Runen virkelig udtrykt paa svenske

Stene, f.Ex. en, som er indmuret i Rydaholms Kirketaarn 1 Vestgotland;

see Sjoborgs Samlinger III, 120 (PL 5d og 06 Fig. 180).

35-

Denne Charakter maa, formodentlig ikke uden magisk Betydning, antages

for at være nedvendt. Den er da (som T) af lige Betydning med 1-

eller D. See ovenfor I\r. 24. Runen T forekommer virkelig saaledes i

«/b/m Olufsens Bunerække samt i en svensk Indskrift meddeclt i Bautil

1X^784- som ^ og ligeledes paa den ældgamle bornholmske Dobefont o.s.v.
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36.

En Bindcrunc af Irc Bog-staver:

+ (A), bagvendt efter Indskriftens Hovedretning.

r (eller L).

V (F), bag-vendt,

altsaa tilsammen thT eller ALF. Slutningen AÅs eller AR bar rime-

lig-vis staaet nedenfor paa den nu bortbugne eller odelag-te Overflade af

Klippen. Forben troede jeg at læse disse Bogstaver i den nederste Deel

afnæste Binderune, men, som jeg- nu formoder, uden tilstræbfeelig^ Hjemmel.

+ findes vel der, men hm og-saa beniiires til det Foregaaende. Figuren h ban

vel neppe antag-es for et endsbjondt man vistnob baade i Runer og* andre

g-amle Indsbriftev undertiden stiiderpaa nob saa vansbabte eller lidet bjendtc

Bog^staver. Ei beller er del ret rimeligt, at tRsbuldevære forbundet med

den særegne Cbarabter 37, bvorlil det ibbe viser sig: ntidvendig' at bure.

Min fcirsle Oplosning dannede jeg dog saaledcs:

I\u troer jeg-, at Ordet ALF er ufuldstændigt af den Aarsag, at det

forben paafolg-ende AR er bortfaldet ved den Labune i Stenen, som

lindes tæt nedenfor. _

I
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som oinslsrives saaledes fra Hoire til Venstre:

Et mærkeligt Monogfram for Kjærlijjliedsguderne (A.STAGOD), over-

hoved bestaaendc af folgende Bog-staver:

+ som rtj see ovenfor 55 a. (8.508).

H, S, overst, som en Boining- af den forreste Hovedstamme, ellers

sædvanligst H*).

% T, alleroverst, bagvendt

4, bagvendt^— i Midten og sammenhængende ved Ordets anden

og her næsten særskilte HalvdeeL

K, K eller, som her, G, bagvendt.

J^, O, nedvendt.

nedvendt og bagvendt; det ellers saaledes mest bekjendte D
eller D rf).

38.

som omskrives saaledes fra Hoire til Venstre:

O, udgjor Hovedstammen.

^5 L, er nedvendt og bagvendt^ men sees meget tydelig naar Fi-

guren stilles paa Hovedet.

*) Dpt svarer i Form og; Betydning fuldkommen til det ccltibcriskc H. der og fore-

kommer som en (jraisk Form for det selvsamme Bogstav, der ligeledes lilhiirer de

tydsk-angeisaxiskc Runcalpliabetcr.



+ udjyjor den overste skraa Tverstreg i Forbindelse med Hoved-

stammen^ retvendt +, nemlig- A.

Det halv udslettede Ord ovenfor stynes at være beskadiget med

Forsæt (hvorved maaskee Fortryllelsen eller Besværgelsen meentes at tabe

sin Kraft). See Cliarahterernes Omskrivning til Ordet IVr. XIX.

39.

som omskrives saaledes:

Her forekommer atter Monogrammet 05ll\ (Odin)^ men dannet paa

en anden Maade end forhen (I\r. 28).

4y O, dannes nedvendt og bagvendt af den hoire Langstreg med

to fra den udgaaende skraae Streger.

V eller P af samme Langstreg og de to ovrige fra den udgaaende

Tverstreger, samt den Hovedstamme, hvormed disse erc satte i Forbindelse.

Indskriftens Figur nærmer sig mest til det finske {i (hvis andre gamle Af-

ændringer mulig ere blevne forvandlede til Rto. s. v.; see ovenf S. 235—234).

Bagvendt svarer den næsten ganske til en Form af det phoeniciske daleth

eller d hos Gescnius^ der ellers tit viser sig som vort d (dog begge i en

for os bagvendt Stilling). Jfr. Lindberg 1. c. 8.82, 5tc og 7de Afdeling.

1 staaer tvers og noget paa skraa ved den nederste Ende af

Hovedstammen.

h dannes nedvendt af Stammen med den mindre skraa Streg

mellem to sliirrc til Læserens Venstre.



Hertil er åo^ knyttet det lille Ord i Y (pk^ og*).

dannes af den sidstommeldte Strege, betra{>^tet I Forbindelse

med en anden noget storre paa samme Side.

¥ udjj^ores, bagvendt, ved den overste skraae Streg til Læserens

Venstre og af selve Hovedstammen.

Toddelen til Læserens Hoire er enten tilfældig eller kan nu ikke

forklares. 40.

som omskrives saaledesfra Hoirc til Venstre:

Et kunstigt Monogram af Gudenavnet FREI eller Freir, Freyr.

1^5 F, sees ret tydelig, dog bagvendt, efter Indskriftens Hoved-

retning.

R, R, ligesaa tydelig, retvendt, naar Charaktercn sættes paa Hovedet

"I, E (ellers oftest A), den mindste skraa Streg, læst paa samme

Maade, i Forbindelse med Hovedstammen, men da staaende bagvendt.

I udgjorcs af selve Hovedstammen.

E kan ellers og tænkes at være blevet udeladt, da I til i Nordens

ældste, selv latinsk-gothiske Skrifter, udtrykker Dipbtongen eu

Vi vide, at Finlapperne, lige til det 17de Aarhundredes Begyndelse

liave kjcndt de oldnordiske Buner, anvendte til deres Trolddom og hedenske

Gudsdyrkelse. De brugte visse Charakterer, tildeels sammensatte afBune-

bogstaver, for at betegne en vis Guddom; det er da hoist mærkeligt at en

saadan bar saaledes betegnet Solguden (ogsaa Ægypternes Fre), nedenfor

en straalende Sol:

40
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som netop, efter Binderunernes sædvanlige Oplosriing*sniaade, udtrykker

Ordet f^R + IHb {Freir)^ med den (efter min Menings) for den nordiske

Guddoms Navn (især i nyere Tider) sædvanlig'ste Skrivemaade. (See

Syåhorq Saml. fOr nord. Fornalsk. II, 191,.Tai).$0

41.

som omskrives saaledcs fra Hoire til Venstre:

Denne Afdelin{]^ indeholder to Ord, bestaaende af et jiist Bog'stav og: en

stor Biiiderune.

4, O, lig-nende et ang^elsaxisk A, men nedvendt.

K, K, li{]feledo^^ ,samt tillig-e bagvendt.
i

•»

Resten er el J!Mtoiiog^ram for bele Asaslægt^n^ ASA.KUN.
4*, A, bajrvendt efter indskriftens Hovedretning-.

s, som N^ bvilken Skikkelse. 4en undertiden antag*er, see f. Ex.

fVorms. Lit runica samt Syjoborg's Samlinger, III,. Fig-. 193, fra ep

vistnok hedensk Indskrift paa en Steen,, hvorpaa Skriften allerede for

detmeste var forstyrret inden Stenen blev indsat \ en . Kirkemuur.

Midt i den nyere islandske Hexefi{fur kaldet Talbyrdingtir fig-urerer det

selvsamme Charakter (som et hy og* som den slorste, dog* uden den skraa
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opadgraaende Streg*; mindre sees den ogf i samme Betydning" i en anden

Afdeling af samme store (af os i Afbildning meddeelte) Configuration.

atter bagvendt.

K, Kj ligeledes.

42.

som Isan omskrives paa folgendc Maader:

a. b.

Et Ord i en Binderune^ som fra Hoire til Venstre synes at l;urine læses

dobbelt, baade (a.) opvendt og* (b.) nedvendt Jivillset man og, naar man

læser Indsl;riflten og erfarer at den bestaaer af metrisfc-regelrette Vers,
^

overbevises om at være Tilfældet.

F.

4, A, bagvendt.

I, Hovedstammen.

Læses Cbaralsteren nedvendt, maa V deri blive bagvendt. I denne

Skrivemaade har man formodentlig: villet lægge en magisk Betydning,
-

ligesom i selve Ordets Gjentagelse, efter den i Besværgelser og andre

Jigae*j(]le Bifftnjnger^fj[y^i|n|, rtlXor^JjCp bru{felig^e MaK4e-
j

5

10*
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43.

som omslirives saaledes fra Hoire til Venstre:

DenneAfdelin^ indeholder Ordet ^ I^FtrlY, FIAIVDUM (Fjender),

kestaaende af Runerne

r, R
I9 som Hovedstammen af denne Binderunes Forgprening'.

4, A, dannet ved en fra den udlobende sl;raa Streg*.

I, N5 ligeledes,

i Dlidten.

h, U, derefter, synes at være lidet beskadiget paa et Par Steder,

men dog sammenhængende med den overste Deel af

T, M9 som da maa læses nedvendt.

41.

som omskrives fra Hoire til Venstre:

Ordet n^Rht eller VARUM mulig n-l-IRht eller VAARUM
som giver den samme Mening.
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n som 11, V.

4, A, knyttet dertil (og maaskce el andet Bog^stav af samme Art^

til det andet 11).

Ak^ ncdvendt.

flY, vort UM, opvendt, men nog^et forteg^net^ da det forestilles

ved den samme Charakter som det nedvendte R.

45.

iiy Bog^stavet U, udpyntet som en Kvist- eller Greenrune.

46.

Fra Hoire til Venstre: M eller hhl.

fr, IN, omvendt (og dobbelt).

I, udtrykkes enten ved den næstgi'aaende Runes Stamme, eller og

ved den liise Tverstreg oventil.

4T.

som kan omskrives, fra Hoire til Venstre, paa folgende Maade:

h
Monogrammet Harald i Dativ som X'IRHIM'I, udtrykt ved folgende

Bogstaver

:

1
*



X eller X, Grundtypen for Jf, * (H), undertiden anvendt som

selve dette Bogstav efter J/ryn/W/Spen, fVorm Olafsen i deres titantorte

Sferlfter^ ligesom den og af Hrabanus Maurus tillægges just den. samnie

Betydning; see ovenfor Nr. 1. .1

^9 A, sees nederst, bagvendt, til Læserens Venstre fra den sidste

Langstreg.

R, læst paa sLraa, det lialve af l^ele CharalUeren til Læserens Venstre.

A kan læses atter som forlieri , eller og som den lioire Stamme

med den til Venstre nedgaaende skrau Streg,

^J L, en Deel af Hovedcharafeteren til Venstre.

udtrykt ved en noget usa;dvanlig Form; i Grunden er det et

stukket i, i Afæ'ndringen der forekommer baade hos ff^orm og

I enten Hovedstammen til Htiire, uden den Tværstreg, som danner

T[, eller og den mindre oprette Stt^g i Midten af hele Binderunen.

4$.

En saadan Figur forekommer blandt f^orm^ dansise*ij!une/ fbr i, som

idet Islandske nu er eensbetydende med sami skal vel snarere betegne

det sidstmeldte Bogstav, som i Oldtiden rimeligvis har havt en særegen
*

Lyd; jfr. ovenfor S. 26S. En lignepde Figur flndes og hos samme For-

fatter for h. Enten vi nu læse den far y eller u (til eensbetydende med'

o eller o), — saa vil Figuren hep meget godt passe til den Forbindelse,

som vi finde mellem den og Ordets iiVrige tre fuldkommen tydelige Bogstaver.

49.

Det ss^vaalige ét (r), Ison: ^r^fefenagtigt af Figur efter de ældste Runers

Dannelsesmaadc. Dette R er ikke alletider, skjondt vistnok alleroftest i
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yn|fre Tider, etSlatnin{fsbogslav(Ry?naZé). Saaicdes findes det f.Ex.iCiren-

steen-Iadskriften baade forst midt i Ordene, Herom mere i et Tillæg.

Yi kunne dog- tænke bs det muligt, at denne Charakter Irøn heé^

paa en anden Maadc, nemlig som et dobbelt IN^ retvendt paa den ene og

bagvendt paa den anden Side,^-^ saatedes ttemiig:
*

Det sædvanlige I.

51.

Det bekjendte k (IV); her bagvendt; jfr. I\r.52 C" Slutningen).

52.

som omskrives saaledes fra Hoire til Venstre:

Figuren til Hoire er en sammensat Runestav, bestaaende af 4 enkelte,

navnlig
|, Y (omvendt og nedvendt.) og altsaa SIKR eller SIGU

(Seier). R og G udtrykkes, som bekjendt, i de ældste Runer ved det

samme Bogstav, — men ogsaa med latinske Bogstaver bar man under-

tiden i Middelalderen skrevet sig som sik i Ord af samme Oprindelse,

f. Ex. Siktol for Siylol^ see Glossarict til Njåla^ Lvor det rigtig hedder:

h et g sæpissime permutaniur. Et Sidestykke til Sammensætningsmaaden
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afBinderunen findes i en Indslsrift paa Træ (fra et afAarencllSO—1190)

i Tins eller Tinds Hovedkirke i IVorjfe; der er nemlij]^ (i Navnet Rajjnar)

sat for akn (eller agn)y saa at man, aldeles ligesom her, for at faae det

Hele ud, maa sætte Bindemnen paa Hovedet, da k dannes ved en af de

nederste (eller da overste) skraa Streger*).

Slutnings-Charakteren til Venstre er noget mystisk eller tvetydig.

Er den ikke et blot Slutningstegn , kan man soge at forklare den paa to

Maader. Enten er den: a) et til den storre Binderune horende Bogstav,

hensat for Tydeligheds Skyld, ligesom I sees at være anbragt, ved Siden,

i den ene Række af saadanne vertikale Binderuner, der udmærke en afde

slesvigske Runestene (see Ant. Annaler II, 15 o. f., Tab. I Fig. 2 mellem

det 4de og 5te /ii/crwm); — eller: b) forestiller det simpleste 5**), som

tit afbildes overst i Linien paa denne Maadc, f. Ex. paa den grdnlandske

(herhos i Afl)ildning folgende) Runesteen fra Kingitoarsuk (Ant. Ann.,

IV, 2detH. S.311—312 Tab.2 Fig. 1).

*) Urda, ct norsk anti<jvari'sk-historjsk Tidsskrift (1837) Iste Bd. S. 287- 288; Munthcs

Undcrsogclsc om det gamle fibvdingsæde Thorndal og dets Beboere. Den der

beskrevne Trækirke "var 1836 balvsyvende Aarhundreder gammel". Indskriften er

opdaget og i Hovedsagen rigtig dcchiffreret af Præst UcyerdahL Den indeholder

(foruden denne) adskillige og tildeels sjeldne Binderuncr. Jfr. ovenfor S. 200—^203.

**) Da maatte det nemlig antages, at nnnn^ som det ofte skeer, construores med Ge-
nitiv og at den sidste Charakter i det næstforegaaende Ord ogsaa indeholder ct N,
hvortil dens Figur og giver nogen Anledning.

1



Palæographishe Tillæg.

I. IJndersSgclse om den ældste Brug af Ranerne Ak (ik) og

TTil alle de ovenfor forekommende Gharalsterer finde vi Sidestikker

blandt andre os bckjendte Runer; nog-et paafaldcnde maa dogp to Om-

stændig^heder ved denne Indskrift forekomme den runekyndig^e Læser^

de nemli{]^ 1) at Gharaktcren 4^, som næsten stedse brugdes her for Bog-

stavet R overhoved, baade findes i Ordenes Begrundelse og^ Midte, mod

den endnu almindelig^st antag^ne Bc{;el, og^ 2) at en stukken (eller saakaldet

punkteret) Rune, navnlig^ t hyppige findes her anbrag*t for da mangle

endnu troe, at den ogf overhoved de ovrige af denne Art ere meg^et

yng^re. — Jeg^ mener, at disse Indvending^er ing^enlunde kuldkaste Ind-

skriftens Ælde eller Ægthed, af ftilgénde Grunde.

1. Om Bogstavet 1^, ih.

Vor Tids kyndigste og mest beromte Runegrandskeré have, efter

min Mening med Ret, antaget, at denne Gharakter er den ældste i dette

Alphabct for R-Lyden overhoved. Saaledes siger Dr. Btynjulfseny i For-

klaringen over Runebogstavernes ældste IVavne som tilkjendegive deres hie-

roglyphiske eller billedlige Oprindelse, at (som han troer, er den ældste

Torm for R) betyder, efter Benævnelsen Ridt, Riden, fordi Gharaktcren

41
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synes at foreslille en Mand til Hest*) Paa et andet Sted bemærker

han at Lyden r udtrykkes ved to Bog^staver R og^ J^, af hvilke han Iroer

at den sidstnævnte er den oprindeligpe, men hiin sildijjere tilfoiet **). Lilje-

gren soger og at vise afCharakterernes successive Dannelse i forskjelligfc

Former, at Jk er ældre end R; han reginer ellers ik som Consonant til

de ældre Runer , men som Vocal eller Diphton{]^ (S eller oy) til de

nyere***). Paa en anden Maade bemærker Dr, Brynjulfsen at Charaktercn

(med lige skraa Sidestreger) blandt Islænderne kun betegner da de

ikl^e bruge finale. Derhos kan det og nu erindres at Tliorsen medrette

har fundet, at (med de lige Skraastreger) paa Sonder-Vissingstenen

upaatvivlelig betegner en Selvlyd (see hans Afhandling om denne Steen

S. 10, 15—16). Der sees ellers ih (med krumme Sidestreger).

Bogstavets Ælde i den nordiske Runerække bevises tydelig nok

ved de af von der Hagen opdagede og fVilhelm Grimm offentliggjorte

gamle Alphabeter, nemlig: a) af en Codex i St. Gallen, fra det Ode

Aarhundrede, men rimeligvis kopieret efter en anden fra det 8de, (altsaa

da samtidig med Braavalleslaget)****) og b) et saakaldet Alphaheium

Norvagicum fra en Codex, skrevet i Frankerige Aar 1022, (ovst med-

*) ih Retd rhedaj cqvilatio {hane emm Credimns fnisse literæ T antiqvissimam formam)
repræsentat homincm eqvo insidenUm; — Peric, runolog, p 87. Ellers betyder et

andet Ord retd en Jet Vogn (allsaa svarende fil det {;allisk-latinskc rhcdn). Itenæv.

nclsen anvendes nu kun paa R, hvorimod fh (Jk) fra dc ældste Tider af haldeA

ijr (Bue) og Figuren ligner virkelig en spændt Hue. Jl'r. iV. M, Petersen Danmarks
Historie i Hedenold Hl, 349.

*•) Cceferum credidcrim figuram rov dl esse magis originariam .... figuram aiifem 4«
posteriore tempore adscitam esse credidcrim. 1. c. p. 84. Jfr. nedenfor S. 327 o. f.

Kunlara S. '29; Runurkunder, Indln. S. VHI.

Ueber deutsche Runen S. 138 Tab. 2 samt Sammes Afliandling: Zur Literatur der
Runen S. 26—27. Udgiveren bemærker meget rigtig, at kun dc 16 ældste nordiske

Runer optegnes der, og at deres Benævnelser tilfdics i angclsaxiskc Vers strax efter

Optegnelsen af det saakaldte Alphahetum Auguliscitm, Det er ellers sandsynligt, at

de ældste Saltzburgskc og St. Gallenske Membraner, som vedkomme den angclsaxiskc

Literatur eller Runcfigurerncs Originaler, bidrore fra Saltxburgs Erkebiskop Arno
Og lians Broder Alcuia, som begge vare fodtc i det 8de Aarhundrede i NortUum-
berland, hvor IVordboerne allerede da havde bosat sig og udbredte deres Viclde.

Jfr. ovenf. S. 73, 92, 95—101.
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dcelt af Montfaucon*)* Do{]^ anfores Navnet yr som den tilhorende i

i det ældre og Bctydning^cn y l![]^eledes i det yngpre af disse to Alpliabeter«

Runen ih forekommer Yistnok, som paa adskilligpe andre

nordiske Mindesmærker fra den hedenske og den ældste kristne Tid.

Yi ville her paavise nog^Ie saadanne:

J) Den yderst mærkelig'e Runeindskrift af den ældste Art i den saa-

kaldte Jetteslue i Heltborg: Sogn i Jylland, af hvilken en Aftegnings

vil hlivc meddeelt i et af de hosfolg^ende Kobbere. Der sees den i

et (li{fesom paa Runamo) bag^fra skrevet Ord ARVI5 (^Irt^.*),

hvori den forsle Stavelse dog udtrykkes ved en Rinderune. Denne

Indskrift; maa man idetmindste tillæg-|ye den samme, snarere endog

jcn hoiere Alder end den her omhandlede paa Runamo.

2) Paa den upaatvivlelig hedenske Glavendrup Steen (i Fy^i^)? reddet

fra Undergang og Forglemmelse yeA Vedel Simonsen^ i de mærkelige

Ord: por vigi pisi rnnar (Thor vie disse Runer!) o. fl. St.**)

3) Paa den ligeledes hedenske Tirstad Steen fra Lolland.***)

Flere gamle Exempler af denne Art komme vi nu til at anfore.

I nyere Tider have adskillige Runologer antaget at det har været

en vis Regel for de Gamle, at Åi (som egentligt saakaldet finale') ikke

maafte sættes i Ords Regyndelse eller Midte.****) At denne Regel ellers,

*) 1 hans Paltcographia Oræca S. 292, — ogsaa hos Grimm i hans forstmeldte Skrift

S. 87 Tab. 3.

**) Sec Mrahamsons Beskrivelse over denne Steen i Skand. Sclsk. Skr. , IV (1806)

S. 105 o. f. samt fVerlnuff^ Forklaring derover i sanjnie Skrifter for 1814 S. 38 o. f.

Jfr. Rasks Bemærkninger i Minerva 1808 S. 271 o. f,

***) Sec dens Afbildning (med Rasks Forklaring) ved Nycrujts Verzeichniss der in

Danemark noch vorhaiidencn Runestcine, 1824. Fra Nordens forste kristne Tider
er sikkcrlig den mærkelige Frosn-Stccn i Jemtcland over en Person , som havde
sorgot for Kristendommens Udbredelse eller Antagelse der, i fVorms Monum.Dan,
pag. 522. Der forekommer Runen fil som r adskillige Gange.

•*) Delte benægtedes allerede saalcdcs for 155 Aar siden af Fcrc/i»«; Inler R «f ih hoc
qvidam dtscriminis esse putant, qvod R m priticipio, tncdio et fine poni possit,

lll vero tantum tn fine. Scd in tiostris monnmcntis hoc discrimen non aUcnditur,

Plura enim vocnhula lapides eithibetit tn qvibus tam principio, qvam medio ct fini

adhibetiir øh. Alanuductio ad Runographiam ^c, Vpsalæ i07tf. Fol., p.27—28.

41*
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ligcsaalidt som i Runamo-Indskriflen, er bleven almindelig overholdt, vise,

f. Ex. fblgende Indskrifter:

A) Forst i Ordet forekommer Ak eller ih

:

1) Paa en Runesteen (lignende en Bautasteen) i Flemlose i Fyen,

som forhen (tor 1643) havde staaet paa en meget storGravhoi; —
Indskriftens Indhold henpeger ikke i mindste Maade til noget kri-

steligt. *)

2) Paa en Steen ved Lene i Vihorg Stift, hvis Indskrift heller ikke

har noget kristeligt Anstrojf.**)

3) Fra en Steen, som fordum har staaet paa en Hoi i Nærheden af

Tliordrup i Aalborg Stift. En Viking omtales vel i Indskriften,

men dens Aftegning er dog i det Hele meget utydelig og ufor-

staaelig. ***)

4) Ved Grendsteen i Niirre-Jylland (Viborg Stift).****)

5) Paa Upsalas gamle Torv, Bautil I\r. 415, Runurk. 109.

6) I samme Stad (Romels Huus), Bautil Nr. 415 (417), Lifj, 109.

7) Morby Gjærde i Boglosa Sogn, Bautil Nr. 587, Liljegren 682.

B) Midt i Ordet.

Liljegren o, fl. bave bemærket at dette Tilfælde hyppig forekom-

mer i svenske Runeskrifter, og meddeelt Exempler dcrpaa.t) Den

samme Bemærkning kan gjelde om adskillige af de ældste danske.

Blandt danske Runeskrifter af denne Art kan jeg paapege disse:

1) Indskriften paa en Steen, hvilken fVorm forefandt i Kirkegaards-

*) fVorm 3ionum. Dan, pag. 247.

1. c. pag.aOT.

•**) J. c. pag. 293.

**) I. c. pag. 314.

f) Runlara S. 27 (o. «. y.). Adskillige af saadannc Eicmplcr har Verelwx ogsan mcd-
dcclt, Tcd fuldstændige Aftegninger af Indskrifterne, i hans ovenommeldtc Mann-
duclio compendtosa ad Hunographinm scatidtcam anU'qvatn, pag, 21, 37, 57.



volden i Aunsliiv (Fyen, Vindinge Herred) 0{j som, rigligp læst, tydelige

sees at være fra den Iiedensl;e Tid.*)

2) Paa den navnkundige Steen I Grondals Sl;ov (Jylland, -Viborjy

Stift).**)

5) Paa den ældre, meg-et niærltværdlge Landerup Steen (Ribe Stift,

Tiistrup Sog-n).***) Denne Runeskrift Liirer ellers til de mest ind-

viklede og forvirrede, blandt de saakaldte regelmæssige, da Bogsta-

verne, ligesom paa Runamoklippen, deels ere sammensatte paa for-

skjellig-e Maader, deels ned- eller op-, ret- eller bagvendte. Harald

Gormsons (eller Kongp Harald Blaatands) Navn synes tydelijj nok

at have staaet paa Stenen, hvilket fVorm allerede ' har bemærket og

Suhm antaget****); dermed stemmer Traditionen om en ældgammel

Kongsgaard paa Landerup, samt Navnet Kongens Kilde der i Nær-

heden m. m. Stenen er nu, desværre! forsvunden.

4) I den ovenfor ommeldte Runeindskrift ved Grendsteen*

5) I en vidtløftig Runeindskrift paa en ældgammel Dobefont i Aakirkeby

paa Bornholm, hvis Form og Zirater, i Forening* med Legendens

Sprog, vise at den maa være fra Oens ældste kristne Periode^ fiirst

opdagret 1820 af Nylander og* TJiomsen.i} Der sættes derimod R

tit i Enden af Ordene.

Blandt de svenske har jeg i deres af Goranson mcddeelte Af-

bildninger, bemærket folgende:

6) En meget {rammel Runesteen ^ uden nog^et Kjendetegn paa Kristen-

*) o. Worm jVfontim. Dan. pa|;. 245. Efter min Mening maa dens forslc Ord laesc«

saaledcs: Itidf gerpi hang 3: Rolf opfurte llbicn , livilkot H^orm og liar nntaf^et

som rouli{;tr skjundt lian har foretrukket en anden vistnok mcf^ct usandsynligere
Forklaring.

*•) 1. c. pag. 305.

**) 1. c. pag. 446.

"•) Historie af Danmark, 111, 214,

t) Efterrclningcrom en Dobefont med Rune-Indskrift, samlede og mcddeelte af Thomsen

;

Ant. Ann. 4de Bd. S. 140 o f. Tah. III, IV.
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dom, i Erlasunda eller Arlsunda i Sverrig^, Bautil 164 5
Liljegren

399. Derimod sees R der som finale.

7) En anden i Skassla Gjærde (ved Odensala) af samme Beslcaflenhed,

Baufil 195, Liljegren 564.

8) Paa en i Olunda eller Olunda Gjærde, af samme Art (hvor R og^

forekommer som finale}, Bautil 204, Liljegren 578.

9) Paa en Runesteen i Husby^ Bautil 215, Liljegren 580.
Æ

10) Paa en anden, uden mindste Spor af Kristendom, i Brasiittra eller

Bredsatra Gjærde, Bautil 2d6, Liljegren 618.

11) Tible Gjærde, (ved Opteg^nelser af Runealphabetet) Bautil 331,

Liljegren 2006.

12) Viksjii Gjærde, Bautil 370, Liljegren 51.

15) I Muren af et Huus paa Upsalas jyamle Torv, B. 415, 417, Lilj. 109.

14) Lofstad Mark, Bautil 480, Liljegren 142.

15) Sunds Udmark, Borstels Sog'n, Bautil 552, Liljegren 271.

16) Tjerp Kirlteffaard, Bautil 567, Liljegren 260.

17) lojjreta Eng i Hallcniis Sojjn, Bautil 576, Liljegren 265.

18) Sl:cnin[>'e, i Hospitalsmuren, Bautil 877, Liljegren 1177.

19) Gofflosa BaUe, Vreta Sojyn, Bautil 892, Liljegren 1167.

20) Westhiil (paa Baliken) i Tan{feneds So{jn, Bautil 903, Lilj. 1383.

21) Runstenbak (under Broen) i Hvetlanda S., Baut. 1015, Lilj. 1222.

22) Gånås ved Rasavad, Bautil 1053, Liljegren 1245.

23) Leerkaka, Runstens So;rn, Bautil 1054, Liljegren 1305.

24) Hamling^e Udmark, Bautil 1101, Liljegren 1049.

25) SalmuDjfe Enjj, Bautil 245, Liljegren 605.

26) Runeberjjet i Hilicsjo Sogn, Bautil 291, Liljegren 2009. (Jfr. Ve-

relii Runograph. d. 35—36).

27) Jaderstads Bjer^, Bautil 24, Liljegren 516. Vereltiis Lc. S. 57.

Ovenfor er det viist, at man allerede i det 9de Aarhundrede lier

i IVordeo baade har tillag't Runen Hs clier ili IVavnct yr og- visse til en
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Selvlyd svarende Betydnlng^er af Vocaler eller Diplhonjjer. Ff^allmanj

som og* tillæ{f{jer den Lyden e elier æ (der fordum Ut sfcreves o eller atO

har med meg^en* Lærdom opsiijjt lig^ntnde Sidestykker til delte Bogstav i

fremmede Skriftnrter o{f mener at den er indfort her til Norden, nærmest

fra de tydske Alpliabeter.*) Vi finde f. Ex, Ås eller yr i denne Betyd-

ning: i det saakaldte ang'elsaxiske Alpbabet, saaledes som det er opteg^net

i en Codex fra Tegernsee, skreven omtrent i Aaret 850.**)

Da Nprdboerne vare blevne fuldkommen bekjendte med den Ro-

merske Bogstavskrifl forkastede de ofte Fig-uren Ås for det almindeligere

R undtagen i Ords eller Navnes Slutnings ***), men tillagde den iovrigt

kun Betydningen af et eller flere blandt de ovenmeldte Selvlyd. I Kong

Valdemar den 2dens for den Tid formcentlig fuldsts^ndigc Runealphabet

sattes den saaledes for y. Fra Begyndelsen af det Ute Aarbundrede,

da den lærde jire ^rode o.fl. lempede de islandske Runer eflter Romersk

eller latinsk Bogstavering forkastede de 1« som Consonant ****), endskjiindt

den endnu findes saaledes anbragt i indridsede Indskrifter i Paradis-

Hulen, samtSangfauIen i Snecfjeldsnæs Syssel. Derimod forekommer den

(men kun sjelden) i regelmæssig islandsk Runeskrift anbragt som %j. Dog

erkjender Dr. Brynjulfsen at denne Skrivebrug ingenlunde kan bentures

*) Runstenar, tecknadc o^; bcskrifnc. Idunna (1827) X, 337 o. f. Tab. I Fig. 22. At

dette forst, efter Forfatterens Meniu};, er skcet i det Ilte eller 12te Aarkundrede«

er dog efter det Ovenanforte urigtigt. Jfr- ovenfor S. 322.

Sec f^. Grimm zur Literatur der Runen S. 24—^25. Om dette Rogstavs ovrigc

an^relsaxiske tildcels meget besynderlige Former sce min Afhandling i Annaler for

nordisk Oldk. I, 263. Jfr. J. Grtmm Andreas und Elena, 1810, Svo, S. 88, 167.

Saaledes kan den tænkes at være blevet anbragt af den Aarsag, at den, ved sin Be-

nævnelse r/r, skulde udtrykke den Lyd, som nu i Islandsk er identisk med tir, f. Ex.

^ hi 1^4*. der maa læses Olaf-ur o. s. v. Jfr. ovenfor S. 197—198.

*) Sce Snorra Edda med Skdldu, Itasks Udg. S. 301 o. f., hvorved det cr at bemærke,

at uudgivne Membranfragmenter af samme Værk give Vokalen y Figuren og

henforc den udtrykkelig til Selvlydene (foruden ti, 4, I og 4). Overboved maa
Skaldas Regler for Runeskriften mere betragtes som en Reform af den ældre, for

saavidt muligt at assimilere den med den latinske, ja endog græske og hebraiske

Skrivemaade, hvori de islandske lUcrker eller studerende ijeistlige bleve under,

viste i det Ilte, 12tc og 13de Aarbundredc.
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til Runeskriftens ældste Tider i Norden. *) Denne Forfatter anto{]^ ellers at

Bojfslavet i den herommeldte Betydnings egentlig blot var et stukket Celler

punkteret) fi; den samme Oprindels^ synes det at have havt i Angelsaxernes

Alphabet som (siden ogsaajyl, '^), som endelig i de skandinaviske

Former, med Tillæg af den saakaldte Stav^ blev til ik og i de tydsk-

angelsaxiske til hvorimod h hos dem blev til ih (A, y). Det sammen-

dragne ni eller UI giver ellers næsten den samme Lyd som y.

Endelig maae vi bemærke, at den lærde svenske Oldgrandsker

fVallman forst har fremsat og siigt at godtgjore den Mening atUunerncs

fh eller As er oprindelig et indisk Skrifttegn**) og nedstammer saaledes,

i begge sine nordiske Betydninger, fra det Sanskritske Bogstav re (r), som

antager tvende forskjellige Former, Replia eller Rakarah o. s. v. For

selv at erholde paalidelig Oplysning herom har jeg henvendt mig til Hr.

Candidat fVesiergaard^ en ivrig og kyndig Dyrker af Sanskrit og de

dermed beslægtede Sprog. Han har i den Anledning havt den Godhed

at meddele mig folgende Underretning, oplyst ved Typer, som han selv

her har ladet skjære og stobe:

''Til at udtrykke r-Lydcn anvendes i det Sanskritskc Skrift Teg-

net T (Bepha eller Ra-karah) tilligemed dens to Substituter: der sæt-

tes over samt udtales foran, og ^, der sættes under samt udtales efter

den Consonant, hvormed den forbindes. B horer til deblode Consonanter^

*) ilæc tUversa eiustlcm chnrncteris si(jnip.catio prohat usttm illius fuisse vagnm ttcc

ifleo ud (uifiqvissima tempora rcfcrri, Peric. Huuolog. p. 84. Jfr. ovenfor S. 322.

Tidsskriftet Idmiiia (Stoclsliolin 1822) 9de Hefte S. 3:V>-310, 359—370 med tilliii-

rcnde Afbildniii(;cr Tab. I 1—21. Dc mærlieli/;sle af de anforle forekomme
de Geor|;iskc 13, 16, 17 (efter Klaprotlis Opgivelse) mig at være, da de i Hoved-
sagen, som ili, ligne Runens forskjellige nordiske Former; jfr. Alphabeternc til /t/iJvA«

Program: dc pleno syslemulc sibilantium in litufuis montuuts^ item de mcthodo iht-

ricnm et Avmenicnm Unguam Uferts Enroptcis cxprimcndt, itnfn, 1833, -Ito. Man
knude saaledes fristes til at gjælte, at lirugcn af dette Uogstav havde udbredt sig

hertil Norden, med dets ældste Heboerc af vor kaukasiske Menneskcstamme, hvilke
vore Oldsagn og tilskrive dets Stamsprog og ældste Skrifttegn. At Charakterea
virkelig findes blandt Danmarks allerældste Uuner, vise Indskrifterne i Heltborg
Su(;us tiwttcstuo. Efter Or. C(emen(^s Ueretuing bruges Runen Ai endnu soiu Huus-
mærke af Nordfriserne.
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dets tilsvarende haarde er derfor ombyttes disse to i Enden af

OrdenCj i Sammensætninj^er, med Undtajjelse af enkelte specielle Tilfælde,

med hinanden 9 hvor den Sansfcritshe Vellydslære fordrer det; saaledes

bliver r-f til s~t og- s-d til r-rf. Da s efter den paafoljjende haarde

Consonants Natur forandres til STf, ^ sh^ ? eller x /i, underg-aaer og-saa r

de samme Forandring-er. Derimod har ing"cn af disse den mindste For-

bindelse med det stærke gutturale /i, ^. Den vocaliserede r-Lyd slsrivesWT,

og* udtales almindelige nuj især i Beng-alen, som rij en Udtale, som den

alt har havt i det 12te Aarhundrede, hvorvel den neppe er den rigtige."

2. Om eller det stukne 1 som D eller ff.

Længde vare de fleste Runcgrandshere af den Mening:, at de saa-

haldte stukne eller punkterede Runer ikke vare ældre end fra det 15de

Aarhundrede og* antoge — besynderlige nok — af et misforstaaet Sted i

Skålda^ at de da vare blevne opfundne oge indforte i Runcalphabetet af

Danmarks Konge Valdemar den 2den, ellers kaldet Seier, Dette antoges

især, efter Skdlda^ af vor beriimte Ole fVorm og nogle med ham corre-

sponderende islandske Lærde, skjondt andre blandt disse ansaae 4- for

en ægte gammel Rune, som brugeles her i Norden fi)r Kristendommens

Indforelse. IVorm maatte derfor hore ilde af Datidens svenske Runolog-er,

især Bure^ hvis store Fortjenester af Runegrandskningen JVorm vistnok

havde oirentlig* erkjendt, men dog* efter hiins Mening- ikke tilstrækkelig-

ophoiet. Bure angreb derfor orm med heftige Stridsskrifter, som

tildeels bestode i svenske, meg-et sarkastiske Viser*). Et Vers af disse

sigtede til fj^orms Mening om de stukne Runers Oprindelse, hvori det

blandt andet hedder:

) Om fVovms og Dures runojvraphiske Arbeidcr ojj {^jcnsiiligc Forhold have vi en
særdeles upartisk og interessant Underretning i IVcrlauffs Ailiandling: Ole Worms
Fortjenester al" det nordiske Oldsludiuni, i nord. Tidssk. for Oldk. Istelid. S.3*i<)o.f.

Jfr. O. rcrelii Hnnot/r, Scand. S. 2 til 7. At den datidige nationale Aiitipathie

42
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Waldemar sting-arcn war for sen,

han horn når ute war helg^en —
Neppe Isjcndte dog^ Bure (hvis Kundskab om Nordens ^amle Sprog* og*

Literahir, naar selve de svenske Runemonumenter undtages, efter hans

Tids Lejlighed naturligvis maatle være indskrænket) det Sted af Skdlda,

hvis Benyttelse ved ff^orm han her sog-te at g;jore latterlig. Det findes

i dennes Lit run. S. 72, men urigtig* udtrykt (efter hanshesynderhgeMaade)

med Runebogstavcr, cndskjundt han neppe har havt nogen saadan Ori-

ginal for sig. Rigtigere haves det nu i Rasks Udgave af Snorra Edda

meå Skåldu S- 302*), endskjondt Stedet i det Hele og det deri inde-

holdte Runealphabet, især ved en ny Udgave (som nu forberedes ved

den Arnemagnæanske Commissions Foranstaltning) kan oplyses ved nye

Varianter fra en Membran, som ikke for har været udgivet**). Det vig-

tijjste deraf, med Hensyn til en beromt dansk Kong*es Andeel i Rune-

Literaturen, meddeler jejj her saa correkt som muligt, fordi det, selv i

nyere Tider, synes at være blevet misforstaact af ypperlige Forfattere-

Det lyder saaledes:

j^essn stafi***') ok peirra merkimjar compilerndi minn lierra F'aU

dimir Dana komingr med skjoiu orfftaki d pessa lund: spremjå

manus hok flifdi tvui (twi) bolL

nielleni SvDfishc ogDaiishc har liavl stor IiuIvirKning paa disse literærc Stridiglirdcrs

alttor udskeic-iide Ganj>;, er, som fVcvlaulf' har Ijeniærket, hoist sandsyiilif^t. Ellers

er det iiiærlsoligl nok, at Dure selv har anlort 4 som d i siuc yderst sjeldnc Ele^

mcnta nitiica, — hvorum mere i del FoJjjendc,

*) Jfr. /*. E, Muller iihcr die Achtheit der Asalehrc S. 32, hvor do{j ciikcHc 'IVykfeii

Iinvc indsne|;et sij;; Runerækhcn meddeles der heller ilske, da den ildie vedkommer
hans Formaal.

•*) Disse Frafjmentcr ere henlagte ved andre, lij^eledes hiiist majrkell|fo, al'ct Perj;aincnls-

haandskrift i Qvart af den aildrc Edda, som har indeholdt mere end den saakaldtc

Coflex rcf/iuSf — i den Arnæmaf^næanske Manuskriplsamlinjj 748, 4. See ellers For-

talen til den store Odjyave af Edda Sæmimdi T. I S. XLV, hvor Brudstyklicrnc af

Skalda dog ikke ommeldes.

**^) ff^orm, der her synes at have fulgt en anden Codcx end den nu hekjendtc, har

bokstaf(i), Bogstaver, som dog har den samme Betydning.
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"Disse Stave (Bogstaver) og deres Betydningfer compilerede

"min Herre Valdemar, de Danskes Kong^e, ved hurtig*) Ord-

"foining* paa denne Maade:" o. s, v.**).

Man seer tydelig heraf, at der ingenlunde i vor Text meldes eller

paastaaes IVog-et, der Isunde g-ive Anledning til at antage, at Kong Val-

demar sel^ har opfundet eller bestemt de nyere blandt de her fremtilte

Runeformer. Han har hun compileret (eller samlet) og sammenstille^

dem til en Sætning eller Periode, som han udtales saaledes, at den giver

en vis Meningp, omtrent som de fordum tit brugte 3Iindevers (versm

memoriales). Ved Afskrifternes Jevnforelse seer man og, at enhver af

de anfiirte Runer enten har en særegnen Skriftforni eller, som dog kun

er Tilfældet med en enkelt, anbringes to Gange for den forskjellig^c

Udtales Skyld. fWorm har virkelig* paa sidstanHirte Sted antaget den

her udtrykte Mening, men aniorcr og bifalder derimod paa andre Steder

i samme Skrift Berelning-er, efter hvilke Kong^ Valdemar skulde Itirst

have opfundet de stukne Runer og foroget den gamle Bogstavrække

dermed ***). Denne Mening- er opstaaet i sildig-ere Tider ved en fuldkommeq

Misforstaaelse af Benævnelsen Valdemars rttnir eller stafrof^ hvilket hiin

af ham samlede JSogstavræhhc meget naturlig* erholdtj af den uddrogre

de Nyere den urigtige Slutning, at han ikke alene havde samlet, men

ogsaa opfundet de stukne samt overhoved alle saakaldte nyere Runer.

Saaledes (ik JBure, Vcrelius o. fl. Anledning nok til at angribe

*) For skjotn har f'f^orm her hKUR^, som giver en aldeles forkeert ^lening; hans

Original har riineJi|i;vis havt shtru for skp'u eller skirit, hlar, lydelig; i Ovcrsicttclseii

udtryJikcr han dette Ord ved acnto {hoc dicto)*

Rasks Udgave har |Sl eller h, W^orm ^ (i) for 9 (t), S, samt g for g o. s.v.

ff^aUictnaro II Dnnorntn Refji victorioso nostrates pitnctntas omncs itdscribttnt, ndco
ni etintnnnm ab Jslandis f'f^aldcmariante dicantnr Miuiiæ, Lit, run. p. 71; jfr. S, 42,

hvor han meddeler en Beretning fra liisliop Brynjulf Svendsen om forskjcUigo

Udsagn at en gammel runeliyndig Islænder, hvoriblandt ogsaa dettc: f^idgarium

ordinem numcnimffvc n f-f'^aldcmaro ad formulam Alphahcti iiomaui insfiUUHm esse

ajebat. Dette Foretagende af Kongen kaldes og der iustnumtio (runnnim) o. s. v.

Jfr. ovenfor S. 178-179, 181—182.

42*
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IVorms An{fivelse om de stultne Runers Oprindelse. Do{r gjeldte deres

Indsig-elser mest om det stulsne B— (eller ^)— som P, der allig-evel siden

er oplyst at være blevet brug-t Torst i det Ilte Aarliundredc ogf rimeligvis

endnu tidligere. tVorm syntes ellers at have indfort det urigtijf i Valdemars

Runerældie, i det mindste efter Skaldas nu tilværende gode Codices og

Brudstykker, samt dens udtrykkelige Beskrivelse over Bogstjavets (det

aabne Bjarkans) Figur, nemlig B (eller K).

fVonn\i2LV iovrigt (paa Grund sii Arnyrim Johnsens Tidsangivelse

for Skaldas Affattelse) rigtig udfundet, at Valdemar den 2den var den

danske Konge, som havde affattet hiin alphabetiske Rune-Sentenz*).

I nyere Tider har dog en udmærket Forfatter opkastet Tvivl derimod,

i den Tanke, at Valdemar den Jste (som saa gjerne onskede at udforske

gamle Runeskrifters Betydning) mulig kunde være meent af Skaldas

Forfatter**). Jeg har derimod ved noiagtig Undersiigelse af Skaldas

bedste Codices og Fragmenter overtydet mig om, at Forfatteren til det

omhandlede Sted ingen anden kan være end den beromte Olaf Thordson,

kaldet Hvitaskald, Snorre Sturlesons Broderson, som i Aarene 1256 til

1240 havde opholdt sig ved Kong Valdemar den 2dens Hof og været i hans

Tjeneste, men siden blev Laugmand ilsland og diide iAaretl239. Dette

var ogsaa allerede forhen antaget og tilstrækkelig beviist af /*. jE.il/?i//er***).

Vi have seet at det stukne i (eller T), nemlig 1-, fandtes (som D)

i den Valdemarske Runerække; uden Hensyn til Figuren bevidnes det

udtrykkelig i Skaldas dcrtilhiirende Forklaring med folgendc Ord: parnæsi

er 1 siutujinn ok stcndr fyri d lalinustaf o: derefter folger det stukne

) Dens Mcninfr har ^^Form I. c. S. 73 rigtjj; opfattet: Rfipinm vin mentnm, avcrsaltttt (cxt)

id circo pilam, som endnu han udtrykkes |»na Dansk, næsten n»cd de (;anilc Ord:
Sprmnijt Mands-iiftffe fli/edc (fihycAc) //ii (derfor) ihld, eller paa nyere Islandsk:

Sprciigd manns hnka flpli pvi biiU. 3Ienin|;en er: at den Mand, der en^jauj; havde
faact sin Hage fiprængt ved Bolden, derefter nok vilde tage si(r iagt for at indlade

sig i Boldspil.

**) Drtjnjulfscus Perictilttm ritnologicnm p, 138; jfr. fVetlanff i nordisk Tidsskrift for

Oldkyndiglicd 1, 301.

*) Ueber die Åchllieit der Asalelire (1811) S. 33 o. f.
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i og staaer der istcdetfor det latinske Bojfstav Fig'uren af det stulsne

1 er unæjjteliff 'I eller Saaledes meddeeltes ogsaa dette Bogstav vir-

kelig: af Bure selv i hans bcrorate, Kobberstylske : Rnnekenslones Liiro-

^jnon**), do{j med Henvisnin{]f til Johannes Magnus som hans Iljemmels-

inand. Ellers finder man det som ^5 1- o. s. v.; jfr. ovenfor S. 303,

309—311, 316—517.

I vore Dajye er Striden om de stiihne eller punkterede Ælde,

som lang-t overgpaaer Valdemar den 2dens og: selv Valdemar den 1stes

Tid, bleven fuldstændige afgjort Det er oplyst, at de secs paa adskillig^e

svenske Runestene fra den hedenske Tid, tildeels paa Iloie eller Dysser

over brændte Liig****)*, — paa den Brynderslovske Steen fra Tiden fbr

Kristendommens fuldkomne Indforelse i Danmark, altsaa det 10de Aarhun-

drede ****); paa den ene slesvig-slte Steen, der menes at være fra vSamme

Tidslob (og mulig: endog er ældre) t); Kjartan Olafsens Ligsteen paa Borg*

i Island fra Aaret 1002 tt). fVilhehnGrimm har oplyst, at Runerne V og

•) Rasks Snot-rn-Efida mcrf Shnldn p, 304.

*•) Dette liiiist sjcldne Kobber, hvilUct cn af vorTidsstiirslcRunolofycr, svcnnk Rigsnrchi-

varius ojj Uijvsantiqvarius Liljegren iklic havde scet heelt, men niaaskce kun et tvivlsomt

Fra|;nicnt deraf (sce PVcrlauff \ nord. Tidsskr. for Oldk. I, ;i3I, jfr. Ilunurkundar,

Indledning 8. IX, om A**), har jeg vjcret saa heldig at see, vel bevaret, og at tage

Afskrift af det meste nf dets Titel og hele det sammenlignede nuiiealfihabet, der

kun (foruden den simple Runcrækkc) naacr til Q iitcL l>ettc nnikc JSxcmplar til-

hiircr nu en lærd Ven af mig i Edinburp,h.

•*) Sce ff-'allinauit hiiist mærkelige Afhandling: Runstenar, tecknadc och bcskrifnc,

Idunnn, IX, 310 o. f. iler secs navnlig (paa tre forskjolligc, af hvilke den ene

menes at omnieldc Yarcgcrncs Fyrste Igor eller hans Tog til Ostcrlandcnc) den

stukne Rune 1. c. Tab. I. Fig. 24, 25.

**) Efter Hashs Aftegning og Reskrivclse i Antiqv. Ann. 3die lid. S. 88 Tab. HI Fig. 2.

Min Mening om Stenens hbie Ælde grunder jeg paa Indskriftens Sprog og Stil.

iler sees den punkterede Rune f

.

j-) S. Thoilacitts om de slesvigske Runestene, Antiqv. Ann. 2det Rd. 1ste II. S. 1 o. f.

Tab. 1 Fig. 12. Iler sees dc stukne Runer Y og +. Denne sidste Form Iroe vi at

have fundet paa en varegisk-russisk Uractcat fra det lOdc Aarhundredc; see oven*

for S. 266, 271.

ft) Olafsats og Povclscits Reiso gjenncm Island, Iste Deel S. 255 o. f. Tab. XVII, «.

Her sees den pnnkteredc Rune Y, Sammesteds S. 256 (samme HobberlavJe b) be-

skrives og alljildes en anden vistnok meget gammel Runestccn paa llvamm i Norder-

aadaJen over cn Sæmund Gamlason med Bogstaverne V og ^.
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•1 (eller findes i den saal;aldte nordiske Bojfstavrælske, i en i Paris

opbevaret Membran fra Aaret 1022*). Fra samme eller det næslfore-

g-aaende Aarhundrede er rimeli{fvis den her ovenfor (S. 279—284) om-

handlede pireiske Marmorloves Indskrift^ som efter al Sandsynlig-hed er

ældre end Kristendommens Indforelse i Norden **)j i hvilfeen den sidst-

meldte stukne Rune (i en nog*et afrundet Form) tydelig: forekommer.

Det samme kan formodentlig* sig es om folg^ende Stene, hvorpaa fVorm selv

fandt stukne Runer: en Bautastecn i Vedmanshois Herred i Skaane, nu

i en Bæk ved Dybek Gaard***); en anden ved Fosje i Oxe-Herred****)^

Skoleng^e-Stenen, der forhen havde slaaet paa enHiiit); den forstellobro-

Slecntt) o.s.v.— I den vidtliiftig-e, X)vcnfor ommeldte bornholmske Rune-

indskrift fra Landets ældste kristeli{je Periode forekommer vort i som ^
tillig^emed k og- Paa den g-ronlandske Runesteen, der synes at være

fra 113S og som fremstilles paa en af de hosfolgende Kobbertavler, sees

og^ det stukne i i to forskjelligfe Former ttt)- De samme to punkterede

Runer tillig-emed \ sees paa de norske Stave fra Vinje, udskaarne sidst i

samme Aarhundrede tttt). — ! synes endvidere at forekomme en eller

to Gang^e paa en af Arendt den 51te Decbr. 1807 opdag^et Steen, der

fandtes hensat i et Steendig^e i StursLiills By ved Oxenvad i Hertug^-

dommet Slesvi{f . Det maa antagnes for at være et yderst sjeldent Mindesmærke,

beteg"net med Runer, formodenth'g* brug^te af Sonderjyllands hedenske

Indvaanere, hvorfor det og-saa er afbildet paa et af de hosfiilg-ende Kobbere.

*) Ucbcr deutechc Uuncn S. 87 Tab. 111.

*) Figuren sees i den (saavidt jeg veed) nyeste, derfor i Efterligning fulgcndc Afbild-

ning af den venetianske Liive, som publiceredes i det i Tubingcn udgivne Kunstblatt,

1833, IVr.57. See ovenfor 8,279—284.

*) Momim. Dan. p. 198; jfr. Liljegren RunurL. IVr, 1434.

*•) f^orm 1. c. p.204; Liljegren Runurk IVr. 1437.

f) Monuvi. Dan, p. 262.

il) Ibid. p. 280.

III) Jfr. Rasks Forklaring over Indskriften i Ant. Ann. 4de Rd. 2dcl II. S. 311 o. f.

tlll) Sec Abrahamsons Reskrivclsc over Vinjcstavene i Ant. Ann. Iste Bd. 2dct il. S. 247
o.f. Tab. IV Pig. 1, 2.
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Ogsaa paa nordiske Mynter, især af 3Ia{jnus den Gode, INorgrcs

Konge^ som og* reg;jcrede i Danmark fra 1042 til 1047 (prægfede i Lund),

finder man stukne Runer, især det lier mest omhandlede t.

Saaledes liaabe vi tilfulde at have oplyst, at de stukne eller punk-

terede Runer ere mcg^ct ældre end Kong: Valdemar den 2dcn, hvis i\avn

de do{f, efter en anden ovenfor udviklet Aarsajf, i lang- Tid have haaret.

II. Om Runamo-Indskriftens bagvendte Retnings, med Hensyn til

andre, især de ældste nordiske af samme Art.

Denne for Nordens Runeskrifter mindre sædvanlige Retning har

rimelijyvis for en stor Deel været Aarsag" i at Runarao-Indskriften ikke

forhen er hieven dechiffreret, især da nog^le af Runerne allig-evel sees i

retvendt Stilling, andre derimod ikke alene i bagvendt, men ogsaa tildeels

i ncdvendt Stilling, Der gives alligevel Exempler nok paa alle disse

Abnormiteter i andre nordiske Runeskrifter, dog: mest svenske, Vi ville

her ommelde og tildeels soge at udvikle nogle saadanne, mest de formo-

dentlijj ældste, især for de Læseres Skyld, som ikke forhen have bemærket

disse Afvigelser fra Regelen og derfor næret nogen Mistanke mod Ru-

namo-Indskriftens Ægthed,

De bagvendte Runer, som skrives fra Hoire til Venstre, kaldtes

fordum i Oldnordisk olier Islandsk, (ifgur^ avfgur*) (af ofugr^ o/J/r), bag*-

vendte, forkerte; Ordet er endnu til i Svensk som n/vufj^ f^f^ig^ i Dansk

som aved (skjondt dette sjelden brugres); i Angelsaxisk hedder det æver&.

f^iljegren kalder dem Venderuner og* beskriver dem saaledes : "Ved dem

ere Kjendestreg-erne vel anbrag-te i vanlig* Retning- mod Staven, men paa

den modsatte Side, eller saaledes vendte, at de, seete i Speil eller Aftryk,

*) Dette Navn jrivcs <lcm mejfct rigtiff af tSiorn Johttson fra Shardsaa , i lians liaand-

skrcvne Cunimcntar over Sif/urtlHfumdl, aUnltct henved 1620. Derimod anfiirer

t,Ujcrfrc%i, som han selv sijjcr af cn «y o^j n'me]i|;Tiis uklarere Kilde, at dc Isaldtes

Af lU'unr (^Afrunir') eller mifvigar (iifugar]) runir (hvilket sidste vel n« er den al-

mindelige Benævnelse).
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blive reg^elreUe Runer", hvorved det dojf er at bemærke, at #, I, T, T

0{f
ili, formedelst Trækkenes Overeensstemmelse paa hegge Sider, ikke,

ved at vendes saaledcs, tabe deres sædvanligfe Form. — De nedvendte

Runer, med bvilke de ellers mest bajfvendte (o{f flere) Indskrifters Cha-

rakterer ere ofte blandede, kaldes Vi£ Liljegren (paa Svensk) Stuprunor

eller, naar de desuden ere bag:vendte, Siupade Venderwtor*'),

Alle disse Eg^enbeder forekomme i Runamo- Indskriften, tildeels

som horende til de ovenfor beskrevne Binderuners Dannelsesmaade.

fVilhelm Grimm har forlængst bemærket efter de af fVorm og

Goranson udgivne Monumenter, at der her i vort Norden gives nogle

Indskrifter med et eget Slags Runer, der fuldt saa meget lignede tydske

og angelsaxiske som de nordiske, samt snarere lade sig læse efter de for

hine end for disse gjeldende Regler. Han har med Ret indrommct disse

Mindesmærker et særegent og særdeles mærkværdigt Afsnit i hans tit

anforte Værk med tilfoiede Afbildninger**). Af de saaledes ved ham

omhandlede Runestene ere to i Upland, to i det forhen danske Bleking

og en i Norge. De fcirstmeldte af dem ere her for os de mærkeligste, da

Skriften paa dem tydelig gaaer fra Hoire til Venstre. Heri troede Grimm

at maatte erkjende en ældgammel asiatisk Skrivemaades Fortsættelse***).

Vi meddele vore Læsere Afbildninger af disse uplandske Stene,

som begge ere forsynede med indgravede menneskelige Figurer, efter

Goransons Bautil ****), et stort og kostbart samt tillige sjeldent Værk.

*) See Liljegrens nunliira. S. 30—31.

*) tbcr deutsche Runen S. 171—208, Tab. VI, VII, VIII.

(»Dcnn dass sich niclit Vfo\\\ annelimcn lasst, dass die Runcnselircikcr durch einen

biosen Einfall auf dicsc Schreibweise gerathen waren, so muss man bier, glaubc

icb, die Fortdauer eincr altasiatiscbcr Sitte ancrkenncn," 1. c. S. 176. Ellers hen-

viser jeg til Grimms grundede O cmærisninger om de ovrige Kjendclegn paa disse

Mindestenes hoierc Alder og særegne Ucskafienhed m. m.

***) Vi Yillc ber anfdrc delte iiivrigt hiiist fortjcnstlige og endnu (med fornoden Var-

somhed) brugbare Værks tildeels boist phantastiske Titel: **ljautil, det år alle Svea

ok Giitha Rikcns Runstenar, uprcste il'rån verldenes år 2000 til Cliristi år 1000;

For dette, efter Glorviirdigast i åminnelsc Konung Gustaf Adolphs uk Konung
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Den ene af dem, som af Grimm (især foimeclelst Teg-ning-ens raae For-

mer) ansees for den ældste, iindes hos Goranson nnder IVr. 58J, —
ellers blot betegnet med" Ordet Krogcsta som Navnet for den Gaard

eller By, hvor Stenen da fandtes. Dette Sted Ii{yger i Tuna So{yn,

Oland Herred, — Goranson liar Udse decliifreret Indsl;riften og: Lilje-

gren ommelder den blot blandt fremmede Runearter. Grimm har deri-

mod forso{jt at læse den; det forsle (her bajfcste) Bog-stav ansecr han

for den tydske Rune Dag D); snarere troer jeg;, at den saaledes

maatte antag*es for et ^ (M)? ^ Grunden lig-ner det dog- ing-en af disse

Characterer g^andshe. Den hele lorste Linie læse ahan DTIIRVISI
eller DORVISI og* antajjer det for et Navn, sammensat omtrent som

Bavlvisi (hvilhet dog eg^entlig^ var et Tilnavn). Ordet risti formoder han

har fulg't derpaa (maashee paa en anden Kant af Stenen) og; den anden

Karl \Is Bofallniiif; afntaclc ok till storstc Delen iiti former inskiirne; men nu,

efter Vor aUeriiii(ii{;stc Honung Fridricli Is Befulliiing och nickscns ho^^lofligc

Slantlcrs Bej;iii'an med nåj;ra anmUrkningcr iilf;ifne af Johan Giirnnsoit, Stockholm,

trykt hos Lars Salviiis 175(V> Fol. (med 1173 Træsnit). Disse Afljildiiinf^er (der

ikke skyldes Giirmison selv, uden som Udj;iver) crc som oftest rii;lif;crc end man
af hine fjæriie Tider, hvori de hicve udkastede, kunde venteø doj; ere mange af

dem siden hlevne rettede ved bedre A^ejjninger efter Originalerne, som dog mcsten-

dcels endnu ikke saaledes ere hlevne udgivne, men forvares i dc svenske Archivcr

og Museer. Mange af disse ere med stor Flid samlede af den hoitforljcntc Liljc-

grcn (understottet af iti tittiits, Schrodcr, fl^nllmaii, Scton, Afzelius, Ekctlnhl o. fl.)

i hans endnu ikke udgivne ^'fuldstændige Bautil"; desuden ere alle linm hekjendtc

Runeskrifter af ham forenede til et ileelt ved at omskrives med sædvanlige latin-

ske Bogstaver i hans iXnnurhundcr^ som. dog naturligvis endnu maa trænge til no-

gen Berigtigelse. Iliint Foretagende var Sy,crrigs store Gustav Adolph værdigt^

hans Efterfolgercs og Rigets Stænders Omhu for dets Fortsættelse er priseligt

men dog vilde en ny Bevision og derpaa folgendc Udgivelse af Liljetjrcns store

svenske Buncværk være htiist onskcligc. Vi Danske maa vel være glade ved, at

Privatmanden Ole f-Vorm nu for næsten 200 Aar siden samlede og udgav Dan-

marks og Norges Biinemindcrp men han maatte desværre! tit benytte upaalideligc

Aftegninger, cndskjiindt en stor Deel af de ved ham udgivne ogsaa endnu ere brug-

bare. Dog cr intet visserc, end at Danmarks Literatur nu (efterat mange Rune-
stene, som vare til i fVorms Dage, og flere, der ikke vare ham hekjendtc, ere

blevne ildelagle, men andre atter opdagede) haardt savner et saadant Arbeide som
det for 200 Aar siden af den svenske Regjering befalede, og dels vidcuskabciigc

Resultaters værdige OirentliggjoreJse.

•) Runurkunder, S. 246, INr. 2055.
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nu synlijye Linie læser Lan roinor. Jeg har forsog^t Indskriftens Læs-

ning* paa foljjende Maade: Den 1ste (eller ba^yeste) Character anseer

jeg for en IJindcrune, sammensat af tre simpleliog-staver, som læses saa-

ledes bajjfra Ml, altsaa LA.I eller LE I; det næst^ 15o}jslav er \el det

hagxcndte Anjfelsaxiske p (^) eller V; de to folg^ende antag-er jeg-, med

Grimniy at hetejjne tilsammen ctR*^). De 5 næste læser jeg aldeles tyde-

lig-e ni MI (vitti, villli)^ hvorved det maa bemærLes, at ^ og- i ere no-

get mindre, samt at et ^ sees nedvendt, og* 1 lijyeledes men tillig-e bag:

vendt. Det tredie Ord læser jeg^ lig^esom Grimm^ med Undlag-else af

det sidste liog-stav, som er den tydeli{je nordiske Rune f , — saa at del

Hele fulg^elig- maa læses roinom^ hvor It dog* sees i nedvendt Stillings;

med min skarpsindig-e Forg-jæng-er mener jeg-, at Ordet er idcntish med

det sædvanh'g:ere runorn^ muelig^ efter en ældg-ammel eller dialektisk Ud-

tale. Nog-le have antagret, at Ordet run kommer af raun (der og- forheu

vel kunde skrives rom, rom, efter Udtalen) d: Forsog:, samt at Gjerning"8-

ordet reyna (romay roinajy der eg-cntlig^ betyder at forsiig^e, undertiden

brug^fcs for ri/na (rune, drive hemmclig-e eller mag^iske Kunster^

med Spaadomsqviste eller Lodder o, s. v.); — i al F^ald viser Niåla^

at man fordum ved saadanne Leilig'heder har benyttet Ordet i denne

*) Neppe iiar noijet af vore ældste Runebofjstaver i de fjamle Inilsliril'tcr saa Lesyndcr-
0[r frn biiiandcn afvi{>;endc Furinor at opvinc som det ellers nuksoni hchjcndtc

R eller IV5 deuuc cr vistnok eu ni' de sjeldiicstej ellers 'forelioinme f. £x. disse

K [l f\
Et lignende R sccs og paa det Uostbare Guldsmylikc (som Diadem), der nylig cr

fundet i en Gravlioi i Nærheden af Colding. Jlr. ovenfor S. 165, 197—200, 204,

206, 208, 229, 236, 242, 250, 251, 258. 202 (livormed vor Ucronimcldtc Character

især maa sammenholdes), samt endvidere, med særegent Hensyn til Uunamo-lndskrif-

tcn) S. 290, 299, sorj—SOT, 313, 315—319. Knd et R, der mest ligner det her om-
handlede, li:ir jeg ved nærmere Ovcrvcicisc troet at finde sidst i den korte Ind-

skrift paa et zyivVirr^t Spænde (fundet ved llimlingojc i Sjælland) — da den skraa-

lobcndc Streg, der forlundcr samtlige Cogstavcr i liiercns Navn, maa antages for 1^

anbragt som itiuderunc.
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Menin^y.*) Den paa Krogesta Stenen luUrylite Talemaade forel;ommer i

Dijjtet Odins Ravnesang- (Hrafna<jaldr Odins) \ den ældre Edda. Be-

gyndelsen af Qvadet slaldrer de forsamlede Asaguders, ved mystiske

Varsler fremkaldte
j

siirgelige Anelser om nærforestaaende rædselfulde

Begivenheder. Da Ledder det om dem:

f^erpir villiu**)

Veitar runnnu

o: Bleg-nende Væsener (Guddomme)

Forvildede (eller blandede) Runer.

Gudmund Magnæm har her urigtig antaget runum for Taler (sermoni-

bus)^ Gtinnar Paulsen derimod rigtigere for de mystishe Spaadomslodder

eller Forudsigelsens magislie 3Iysterier; han har nemlig villet oversætte

jaciorcs ialormn (fataUnm) in errorcm hos inducebant (inclinani L muer-

tunt)^ ogsaa har han, besynderlig noh, her villet læse eller forklare riinom

ved raunom^ — altsaa tilsammen: viltu raunom^ ganske overeensstcm-

mendc med vor Indskrifts Skrivemaade. 1 min danske Oversættelse an-

tog: jeg ligeledes Originalens Runer for de Kviste eller Lodder, ved

hvis Sammenhianden eller Rasten Skjæhnens Lundomme skulde udgrand-
%

skes, — og oversalte saaledes noget frit

^'De" (Aserne) "hlegnende speided"*

"forvildede Runer."

Ordet (at villa) er egentligst confundere 0{jf kan saaledes anvendes

paa en saadan Handlings som at udkaste adskillig'e samlede Stykker (f.Ex.

*) mdln (Textcii. 4, Kjohciiliavu 1772. 4,) Kap. 158, S. 273: rei/tui til mcit forncxkjn

hvcixn ffdnf/a miuii. Den liitiiishc OvcrsiutleJse (1809, 4) liar i Glossarict arte nia-

gica cxplorarc qvorsum cvndnt (S. 757).

**) 1 Hashs Uclfjave, efter hans Shrivcmaadc: viltu.

***) 1 Svensk er ojrsaa Gjcrningsord i'i7/«.- cottfttuderc, tttrhtirc^ nu si{;er inan mest for-

villft, ]i/;C60ni vort forvilde^ som i "DansJi Oidbofj" omshrircs: ut forvirre, l>rjjif;e i

ViUicrctle. lit l>eslji!jjtet Jiihljjaminclt Ord cr vw.ltt, o\n'im\v\\{\ behandle, indrette

noget med Kunst o, s. v.3 men tilsidst har det dog faact lictydninjjcn at skufle, be-

drage, forraadc,

43*
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Kviste, Brilihcr, Spillekort o. flo uden mindste Orden blandt hinanden,

for (som det endnu tit skeer af Overtro eller for Morslsab) at udforske

det Tilkommende o. s. v. Saaledes anvendt maatte Ordet styre Dativ^

som her: villa riinum} — en anden Mening- af Ordet er derimod at for-

vilde^ forfalske (depravarc) netop brug-t om slige Skrifttegn, men da

styrer Ordet Accusativ og maa hedde: (ai) villa runh\ Jfr, den yngre

John Olafsens Forklaring af Substantivet villa^ vagaius^ error,^)

Vil man antage, at I her som ofte i de ældste Runeskrifter be-

tegner ^ og saaledes læser vcliiy kunde dette Ord (vælte, volvcre^ uo/u-

tare^ ligeledes udtrykke den ovenmeldte Sammenblanding eller Kasten af

Runekviste, Spaadoms- eller Trolddoms Lodder, betegnende virkelige

Runer; den samme Læscmaade er og bleven foreslaaet (ved de forste

Udgivere) i det ovenanforte Sted af Ravnesangen, og denne Bemærk-

ning tilfoiet derved, at Ordet vel kunde være blevet brugt de talo ad

sortilegium adhibiio,^^)

Figuren paa Krogesta -Stenen forestiller en Mand med blottet

Hoved samt oploftede Arme og Hænder, altsaa i en andægtig og bedende

Stilhng. Derved mener jeg, at den tryllekyndige Hedning, som har ind-

*) I Glussarict til hans Syntngmn historico-ccclcsinsticum de haplismo (Ilafn. 1770, 4.)

S. 81. In(lliu{;{;crcii nf denne Indskrift liundc vel, efter den almindeligste Forlilarinjr,

si/;es at l»ave forvildet (Læseren) ved Uuncr (tuU ritiium) ved at slirive dem (som

vilU-lclr) baj;vendt eller stille dem paa Hovedet^ dof; troer jc{j ikke, at han ved

Indskriften har selv villet tilkjendegive en saadan 3lcninf>:.

**) Greyortns Turo>}Ctisis frfc mtrnc. 2, 45) sijjer onj en Troldmand (^ftr(oUts)^ der blev

kaldet til en sy^; Oreng, idet han hejjyndte sine nia{pske Ceremonier: inr.nutntwncs

nittrmuraf, sortes jacfaf^ Itf/amcnta colto suspcndit; Jac^ Grimm dciitsche Myrlkolo{>;ie

S. 6*21)—30, hvor det rigtij; hcmærkcs, at de sidstmeldte nndertidon vare hete{>;nede

med Runer. Jfr. ovenfor S. 141, 151, At saadanne litjaminn pleicde at være be-

skrevne blandt Frankerne sees tydelige af den heilij;c Ejj^jius's Prædiken (holdt hen-

ved 640); sce Grimms nysnævnte Værk, Anhan;;; S. X. Sanimcsted.« (S. XXXIII)
anf(ircs et Dcerot efter iinrctinrdf; Samlin(<; (henved Aar 1000), hvoraf det sees at

de majiiske Bindsler (liyamenta) indviedes ved hedenske Paakaldelser i Tryllevers

(cnrmiva diabolicti'). Alt slijjt heiifcircs da lil ars sortilct/a ct malcficn. Paa
samme Maadc forbydes phylaclcritt diahoUca vel cknvacteres diaholicif quos fjuidnm,

dintjolo saadentCy facere solent.

I

I
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ridset Indskriften forestilles, i det han fremsig^er de Roiiner 0{y Besvær-

g"elser som hiirte til Runernes Blanding og: 6vrig"c Behandling^. — Da

Druiderne tilbade eller hesværg-ede Guderne, oploftede de Hænderne*);

— de hedenshe Germaner og: Skandinaver have bruget en lig-ncndc Sluk

og: pleiede tillig^e at blotte Hovedet ved slig^e Leiligheder.**) Ved saa-

ledes at fremstille sin bedende Person med den tiUuiede Indskrift, hvori

hans eg-et Navn eller Bomærke var anbrag^t og* hans Runer eller fore-

tag-ne Runetrolddom bevidnedes, har FJg-urens og: Runernes Indhugger

formodentlig- villet give sine Bonner og* Tryllekunster en vedvarende

Kraft, samt lillijye udbrede sit Rye eller Minde.

Ere disse mine Anskuelser rigtig-e, kan delte Mindesmærke fra

Hedenold betragtes som et Slag'S Sidestykke til Runamoindskriften, som

oplysende Runernes mag^iske Brug^, ved Skriftens bagvendte Retning, til

Bonner eller Besværgelser o. s. v.

Krogsta- Stenen liiirer muelig til de horgar (Angelsaxisk og En-

gelsk Hearg- eller //rirjf-Stene o. s. v,)? hvilke Nordens flirste kristne Fyr-

ster og Missionærer ellers siirgede for al sonderbryde, som den heden-

ske Gudsdyrkelses eller Tryllerics Levninger.***) Det samme var da

allerede Skeet i Naboernes kristnede Lande; saaledes befalede f. Ex.

) Druidæ circum prcccs divas, sithlntis ad cocltnn mauibtts, fmtdenfes novitntc aspcc-

tns pcrcttlcrc militcs. Tnc. Annal. AlV, 29. 0|;saa paa Æ|jyptcrncs Mumier sees

McniiesUcr afbildede med opliiftedc Ilænder, idet de anrnalic Himmelens Guder.

Zocga de Oheliscor oritj. Sf usu S, 363 Romerne tilbade de bimmelslie Væsener
(f. Ex. Mnnneu) med o|>16flede Arme (Horat. Od. III, 23). Bekjendt er dou gamle

Ovcrtroe blandt den danske Almue, som ellers tydcli|;; \idncr om Levninger af den
Ledeiiskc Gudsdyrla'lse, at man endnu for balvandet Hundrede Aar siden pleiede

at tilbede IVytaarsniaanen med oplot'tcdc Arme, fur at bave nok af Isenge, Brud
Klæder eller andre Forno<lenbeder bele Aaret ijjjennom {3Ionradj hedenske Cbristcn-

bed, skrevet 1692, i Ms. pan di t store Bil>liuthek).

*) J Grimm Oeulscbe Mytbologic S. 20— 21. Jfr, ovenfur 84—85. Blandt Thors asiatiske

Dyrkere liiftcr Præsten endnu, ved Gudsdyrkelsen, Ilænderne i Veirct, Menighe-

den blotter Hovedet o. s. v,

Sce f. Ex, Fornm. S. I, 283, If, 41, V, 2:39 (om JVorge) I, 285 (om Island). Kirlscr

eller Hors oprcistes tit i Uuncstcnes Sted. Jfr. Landuama 2 B. 17 Cap. om Harg-

stcue* der opreistcs i Korsets Sted.
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€oncilIct i Naiites Pranlterne 89S at slig-e Stene sisuide udryddes og

Isuldhastes, for ei at liunne hædres af deres Dyrlsere o. s. v. Forbudet

mod saadanne Stenes eller Steensætning-ers Dyrbelse m. m. maatte dog*

gjenlag-es i Tydsldand, efter den nysnævnte Biirchard,*)

Den anden Uplandslse Runesteen af lignende BesLaflenlied staaer

ved Mojebro i Ileggnnda Herred, Hageby Sogn. I Rautll Hndcs den

aftegnet under Nr. 361 og anmeldes af Liljegren L c. blandt dem hvis

lndsl?rifter tilhorer fremmede Runearter, under l\r. 2054. fVilhehn

Grimm har alvorlig og med Held hcshjæftigct sig med Indshriftens Læs-

ning, Med Ret fandt han at den maatte foretages fra Hoire til Venstre;

at man der seer de tydslsc Runer Tnr/ (Dag, (xj)**) og Hagel (n), samt

at R i den fiirste Linie staaer paa Hovedet; — at Langstregen med to

nedvendte Hager egenllig er Runen Os (vort o eller «). Med stor

Grund formoder lum at den her staaer blot som Tegn for en Selvlyd

overhoved, da der ellers, ligelil Korstoddelcn med de to Puncter, ihhe

forehommer en eneste Vocal. Disse GrimwiA* Bemærkninger har jeg, ved

min egen Underscigelse, fundet fuldkommen bekræftede, ligesom og hans

Læsning af de to fiirste Ord Fropi rit (d. e. Frode ridsede eller

skrev) hvorfor det og riglig anmærkes, at dette Navn findes paa den

danske Tirstcd Steen. Grimm havde og fundet rit paa 2 Steder hos

ff^orm***)^ som Præteritum at riY«; i^S^'i, ^'^-t blevet oplyst, at man

paa den ene Steen har læst riit for ?7.vf, — men der kan dog ingen gyl-

) Lapirics (jiioquc, (juos in ruinosis Jocis aut fiylvnslribiis (læinoniim IiKl/HcMtionibus

dccTpti, vciicrniitur, ulii ct vota vovent ct defrrtiiit, j'uiiditus cirodiaiitui* alque in

tali luco prnjiciaiitur uhi nuncjuain a culturibus suis vcuerari possiut; scc J. Orinitn

I C S. XXXV.
I niaugo at' de ved f-V, Grimm med stor Flid samlede oldtydskc Runralpliabeter kaldes

dciuic ISuiif som oftest Thorn ojj hetcfpier d (li/;(Som i de an|;elsaxisl;e IUinei')j —
i andre iialdes den derimod tnc (^flftf/) oj; belcjjiicr t eller d.

illonum. Dan, p. 235 (ved Oster Larshcr Kii'lic paa Uornliolm) oj; 258 (ved Gjerdej

Sonder llordeland i Norfjf) sat aC den hQvomtii Ertcnd, som faldt i Slajjet ved Stikle-

stad 1030. Ucn ovenfor tilsi{;tcdc nye [Jndersu{>clsc af denne Steen er foretaget af

Christici scc det norske Tidsskrilt Urda (1837) II, 34.



545

di{f Tvivl fremsæltés mod det (urstmeldtc Ords Rigtighed; man maa nem-

lig" vel lægge 31ærl«e til, at i her, som ofte sædvanlig i det Oldnordiske

paa Sleen, Træ eller Pergament, biir læses som ei^ altsaa rit som rett^

der er det ordentlige perfectum at'Gjerningsordet r/<rt. Skrevet som mit

(eller rcit) forekommer det paa en Steen fra Hog^tomta i Ost-Gothland*)

Og" som rip eller rid ch'gesom paa den heromhandlcde Steen) a) Wak-

sala Kirkemuur i Upland (Bantil 393, Liljegrcn 195) b) ved Forshede

paa Finnheden (Bautil 1029, Liljegrcn 1251) c) AlsiLe Gjærde i Upland

CBautil 1127, Liljegrcn 5G7).

Saaledes har fVilhelm Grimm ypperlig brudt Isen for den hele

Indskrifts rigtige Dechifrering; dog ophorer hans bestemte Forklarings

her, men vi bygge videre paa de af ham for den fastsatte Grundsætnin-

g^er. Det næste Bogstav er 1 som et bagvendt ^; i Kanten fremstilles I

(hvis det ikke, som det tit er Tilfældet ved gamle Runeindskrifter, blot

biir uiiderforstaaes) men det mlgjiir tillige, ved en paa det anbragt, mod

Hoire opadg-aaende skraa Strege, et ret vendt K; dernæst fiilge i den

iSverste Linie Bogstaverne 4"^, hvormed Ordet sluttes. Det biir uden

al Tvivl læses Iikon eller /i7i/in (Angelsaxisk /icrtn) Billede, Afbildning*)**)

enten i Enkelttallet eller Fleertallet (da det maatte gjelde baade om

Mand og* Hest). Det næste Ord er o/t, hvori det tydsk-angelsaxiske /*

som ellers ofte i vore Runer, sættes for k (eller g') og saaledes maa man

her læse ok (og); den næste Selvlyd udgjdr det lille Ord a (a). l\aar

R atter læses for /c eller g fiilger Ordet </orete eller <^crcrfc ***), ved en og--

*) Eller ^VuUmans Tojjniiii;; — Los Liljcgtcn Ruiiurh. 1119.

**) LiK-, /*7a, Form, Shikkclse, Oilk'de, hvoraf mniin-^t'Aon, som FJccrtnl i Voluspa

(AIcnucshckihliclsor , of;saa An{;clsaxisk tnnnlicmi) i Islandsk er HKan blevet til

lihics/ii (liilledj Portrail) fildecls overceiisslemincnde med det danske Lignelse.

Jfr. det Eug\. o|j Svenske lihc o. s. v. samt Jac. Grtmm Deulselic Alytliulogic

S. 684, efter Thovpcs Udgave af deii Angclsaxiskc Dialo{; mellem Adrian og
Ritheus.

•) Jeg antager nemlig tiet sidste no{>stav for en Bindcrune, hvori 1 udmærkes ved den

oversle skraa Streg eller uedvendtc flage — forbundet med det lier sædvanlige

Vokaltcgn,
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saa ellers forelsommende Arcliaisme for det sædvanligfere kerte ^ hierle

(gerffiy gor$i) o. s. v.*) — a gorede er den samme Form som a risti^

der forelsommer i selvsamme Forbindelse paa forskjellig-e Runestene

(f. Ex. BaiUil 685 og* 702). Det sidste Ord dannes (eftersom Grimm

allerede tildecis har formodet) af det oversle f med de nedenunder-

staaende Runer, som tilsammen udgjiire Ordene mim* eller minnu

Hele Indskriften læses da saaledes:

Fropo rot l(i)kan oh å goroffo mini

med sædvanligere Retslsrivning::

Frope rit (reii) lilmn ok d gorede mini

o: Frode ridsede i Billedet og: gjorde herpaa Mindet (anbragte Min-

desmærLet paa Stenen). Ordet Ylil (mini^ minni) findes saaledes ret-

vendt paa en Gravsteen ved Linderfva CLiljegren 1616, l\r. 1, BauHI

rfr. 982). Det betyder vistnok der kun et Minde eller Mindesmærke

(endnu i Svensk minné). Afbildningen paa Mojebrostennn fremstiller en

Mand til Hest, som med den ene Arm bolder et draget Sværd i Vei-

ret. Trækkene synes tildeels at være blevne forvitlrede eller udslettede.

Den tredie Indskrift af denne Art opdagedes forst i indeværende

Aarbundrede inden det gamle Norges Grændser. Den fandtes i et Bro-

kar (eller Stcenkiste) i IXærbeden af Kalleby (i Tanum Sogn i Babus

Lebn) paa Veien derfra til Tretlanda. Liljegren og Brunhis udgave

den i litbograpberet Aftegning. De lagde strax Mærke til at den tildeels

var affattet i en særegen Runeart (den formeentlig angelsaxiske) og for-

sogte saaledes dens Læsning fra Hoire til Venstre; "Skriftlecknet tyckas

vara f&RODISON DOCTIIVO MDO, bvilket, om man derofver

skulle våga en gissningp, val kunde vara: denne hållkisla Hdidinas (Ildd"

) Er det slifje Ords ældste Buininjrsform, efter samme Rc{;el Bom de foI|ye, der i 1.

pers. præs. ind. have « som hljoda — hljv^ai^i o. s. v. —- ? — Ellers findes Ordet,

næsten saaledes som her, paa 2 Runestene ved Rellcstad i Cpland (WnUcntuna
Sogn) i Formerne Idripi og karipu eller kcripn (^Bautil 52, 54, 56, iiZ/eiyrcn 449, 450).
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naSy Hvedniis) diida man (eg'er). Lasninjjen er så mycket svårare, som

Stenen tycfces å den ena andan forlorat något af sin påskrift."

Ordet 5RO er efter min Meninjj her baade rig^tig- læst for-

klaret ved en Steenkiste eller Steenkammer (som de Oldtidens Lcviiin{fer

af Forfædrenes Grav- eller Offerkister der endnu findes i vore nordiske

Lande); det næste Bog^stav (der og* forekommer i Krogesla-Indskriften)

er det Angelsaxiske V, Efter I fiilge de samme Characterer som der,

hvilke jeg og her antager for at have den samme Itetydning af h og i

— altsaa det hele Ord VILT. Derpaa folger meget tydelig (efter min

Inddeling af Ordene) ON HOITINOM VO (eller VE). Underlig

nok sees her kun de to samme Vokaltegn som i Mujabro-Indskriften, der

og stemmer overeens med de paa Krogesta-Stenen. Os-Runen 4 maa

altsaa her forklares noget vilkaarlig; dog synes den her mest at betyde o

og o, der tit i gammel Skrift udtrykkes paa samme Maade, ligesom det

sidste i sættes for de Nyeres o eller e.

Det eneste for mig betænkelige Ord i denne Indskrift er vt'ft,

der vistnok ogsaa er anbragt paa en sjelden forekommende Maade. Jeg

gjætter at det her betyder det samme som vclt (da i og e fordum tit ud-

tryktes ved den samme Rune) og saaledes betyder Ordet m»ftc^ (omvæltet^

forstyrret) af Gjerningsordct velin ^ vælte (Svensk vdllay våltra^ Angel-

saxisk væltan^ velian^ Engl, welter^ Mosogolh. valtjan o. s. v,).

Det Iredie Ord oii synes (ligesom Skriften for en stor Deel) at

være Angelsaxisk (endnu i Engelsk om, ellers de gamle Nordboers «, siden

i Dansk aa^ Tydsk an o. s. v.). Hoiiinom er det samme som heidinom^

en aldeles regelmæssig Archaisme for hei&nom ; vo er det samme som

ve (her et helligt Sted, Gudsdyrkelses- eller Grav-Sled), men synes at

mangle Slutningen om, da Stenen ved Klovning eller paa anden Maadc

der har mistet den ældre Kant.

Det Hele maa altsaa læses

pro vilt on heiffinom vo (om)

44
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eller, efter nyere Sfcrivemaade

pro velt on (å) heiSnom ve(om)

o: Steenfclste (Celle, Stue, Grav) væltet paa (et) hedensk Hellig^domssted.

At en saadan Forstyrrelse er slteet ved Kristne, er sandsynligst,

det er da miiirlseligt, at Almuen i Balius Lehn (og* især Tanums

Sog-n) har manjfe Sagn om store Indfald i den fjærne Oldtid af Irlæn-

dere off Skotter (som meget tidlige antogre Kristendommen) med hvilke

kristnede Angelsaxcr (eller endog Nordboer) let kunde have forenet sigf

til et saadant Ledingstog, I Tanums Sogn påaviser man og en falden

Skotsk Konges Gravhoi med et Steenkammcr. Der ere ellers endnu

usædvanlige mange Stcenstucr (af det ovenommeldte Slags) fra de heden-

ske Tider*). Om en Hedning-, Kristen eller forhenværende Kristen har

indg^ravet denne Indskrift, maae vi lade henstaae uafgjort. "Vi bemærke

kan, at den beriimte Skjald Eyvind Skaldaspiller i Aaret961 ^vcv Asa-

guderne denne selvsamme Benævnelse (hci&in jfod).**)

Et Par smaa, og^ som det maa synes bagvendte Indskrifter med

usædvanlige Runer, hvoriblandt hiint 4 (eller R) sces paa en Steen, der

lig-ger paa Jorden men anbragt i et Gjærde ved Berga, i Trosa Sogn

i Sondermandland. Overst sees dette i en saadan bag- og* nedvendt Retnings

:

x>

*) Sj'dhorg Forsiil; till en Nonionitlatur for nordiske FornU'mninf;nr S. 17 , 66, 138,

167—168, 170—171. Tre af Steensdicrne i Balius Lclin orc afbildede i Thnrnrns

Wt'Stgiitluske Monumenter Tab. XI o/; XVII.

•*) GrarBatiQcn over liaison den Gode, Hkr. (Hliavns Udg.) Istc D. S. 164.
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og" nedenunder

Den overste Lmie (roer jeg: sl;al læses ovenfra nedefter:

FIN O
og" nedenunder^ ligefrem:

KITROniLER (eller HILOR)**)

altsaa enten

a) Fin eier IJylteliulen; eller

b) Fin eier Hjttcstenene.

eller o foreliommer (efter min Mening) temmeligt tit for d (eier) i

saadanne nordiske Runeskrifter. 3 antager jeg, efter fVilhelm Grimms

(ovenfor S. 338 anfiirte) sindrige Opdagrelse, for at danne et R, da man

sl;uldc tænlic sig det som fiiiet til den næslforegaacnde Runes fnlcrmtu

Ordene ere tydelige: kitva eller hytra (af det Lelyendte koi) betyder en

lille Hytte ^ Stue (Kammer, Celle) eller Vraa; heller eller hellir en

Klippehule; hcllor vilde derimod være Fleertallet af hella^ en Klippe eller

stor (nu mest flad eller fladagtig) Steen, norsk llelle^ Svensk hålL

I de herommeldte (og: noget afvigende) samt (som det synes)

mere fremmede Runearter ere adskillige flere nordiske Indskrifter alTatfede

dojy saaledes, at de ikke heelt igjcnnem biir læses fra Hoire til Venstre,

men enten paa Rustrophedonsmaadeuy eller i ureg'elmæssig^ og* blandet

Retning, hvorfor ogsaa enkelte Runebogstaver snart sees ret- snart bag-

eller nedvcndtc. I\ogle saadanne fra IVorge og: fra Rieking (i det gamle

Danmark) ere meddelte efter fVorms og Goransons Tegninger af fVilhclm

•) Sjohovff SamJ. ftir Nord. Foriialslc. T. III S. ]2()-121 . Tab. 54, Fi^, 172—173.
IJnii antaj^or, at Indsl^i irten er slircvet paa Græsh af en vidtbereist Yiindrililier, og

biir Jaescs: oinukiUofUos (Ven af Viiii og Vedbende).

*•) JEfler nyere Tslandsls Rctslsrivninj^ maatte disse Ord udJryliliCS saaJcdcs: Finner) d
kitroheller eller hcllor,

44*
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Grimtn*)^ som ojy tilcleels har sog-t at forklare disse besjnderlig-e Min-

desmærker.

Det er mærkelijrt, at det ovenommeldte Selvlydstejjn A , de tydsk-

ang'elsaxishc Runers ^ **) ilske alene sees ba^jvendt paa ovenmeldte to sven-

ske og: en oprindelig norsk Runesteen, men ogsaa, dojy retvendt, paa

Oldsager af Guld og Solv fundne i Danmark, f.Ex. det ovenfor (8.16, 338)

ommeldte skji3nne Spænde, Lvor det vel maa læses for o, samt paa det

173i ved Tondern fundne Guldhorn. Mest bestemt viser det sig* at til-

hore den hedenske Tid, som anbragt retvendt i en lille Indskrift; paa en

Steen, lagt over en Urne med Aske af brændte Becn, i en hedensk Grav-

hoi, ved Gaarden Vest-Tannem i Trondlijems Stift. S, liliiwcrs Anti-

qvariske Reise i det nordenQeldske Norge, hvorefter den herhosfolg^ende

Afbildnings er tajjet.

Derimod findes adskillige Indskrifter i sædvanlige Runer, men

som maa heelt igjennem læses fra Hoire til Venstre, paa Svenske Stene,

f. Ex. a) Svistad i Diding^e Sog-n og" Herred i Upland (Rautil 450,

Liljcgren 144). Indskriften er afluttet i det reneste Oldnordisk: Biarn-

nlfr lit kern (gem) merki alporot^ o: Bjarnulf lod gjure Mærket (Mindes-

mærket) for (efter) Thorod. Merki svarer her til Mojabro-Stenens tntni

eller minni^ ligesom Gjerningsordet kera (eller gcra~)
0{f

findes i beg*ge Ind-

skrifter. Æ er den ældste og^ mest ægte Skrivemaade for aft o.s.v., som

tilsidst har ftiaet næsten utallige Former, Indskriften er anbragt paa en

Slangefigur med trekloftet Hale (hvilken nogle synes at have antaget for

et kristeligst liorstegn, da det ellers ikke kan opdages her), b) Svistad

i Osby Sog^n, Wallentuna Herred, i Upland, Baulll 117, Liljegren 478.

liunir tik Ingiallr tik lluki litti rili siain pansi ifilr llaallak inu a: Gunnar

ogf Ingjald og llluge lode ridse denne Steen efter Haldag (?).

) Ueber deutsclie Uuncn, S. 186-208, Tab. VII— VIII.

**) 8ec <I(: af ff^. Grimm I. c. moddccltc ojj oplyste AlpIial>etor , samt tniti Afiiantlliup,

om nutlnvcll Indsltrii'tcn (Uvori BogsUvct me{jet tit forckuuimcr) , i\ord. TidssJa*.

for OJdk. I, 256, 206 o. f.
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c) Gerestad i Sodcrmanlanrl : (Bautil 691, Ltljegren 8i4i) Slakvi auk

San pirsi ristu sihain at honta auk at hrupur sin o : Slakve og^ San— (to

ellers uhiirte Navne) — reiste Stenen for Bonden (paaGaarden, som og

var) deres Broder. Indskriften er indhugget paa en simpel Slangefigur.

Nogle antage, at Stenen er betegnet med et kristeligt Kors, men jeg

finder her (med Thorlacius og Abrahamson') snarere en Mjolner, som,

naar den kastedes, rammede med en af dens fire (eller flere) Kanter, og

som i Hedenold troedes, selv anbragt ved et korslignende Tegn, at forjage

alle onde Vætten Jeg vil ikke opholde Læserne med flere Exempler^

men kun nedenfor angive et ikke ringe Antal af Stene, betegnede med

Venderuner, efter Liljegrens Optegnelse.*)

Et Runeminde af denne Art blev for faae Aar siden opdaget paa

Færoerne og Indsendt ved Hr. Amtmand Ployens Omsorg. Ved at op-

grave Grunden af et gammelt Huus i Kirkebo, Færoernes gamle Bispe-

sæde, fandtes nemlig (henved 1833) et forvittret Stykke af en Runesteen,

der er 16 Tommer langt, 7 T. bredt og 4^ T. tykt, af Steenarten Dole-

rit. Runerne have ikke været dybt indristcde, og ved det at Stenen har

ligget længe i Jorden ere de tildeels blevne utydelige. Der findes ingen

Skilletegn mellem Ordene og det hele vidner om en hoi Alder; jeg har

for (1834) formodet, at den var fra det 12te Aarhundrede**), men

senere Undersogelser over dette Slags Indskrifter have bragt mig til at

frafalde denne Mening, — og jeg antager nu at Hr. Th, G. Repp sna-

rere har Ret i at flytte den op til det Ode Aarhundrede.***) — Dens

Gharaeterer udgjore tildcels utvivkomme Binderuner.

IVaar de fleste hele Indskrifter med Venderuner ere saa gamle,

*) Uunuikundcr 25, 35, 52, 61, 117, 151, 170, 196 , 2:U, 238, 292, 300, 340, 358,

362, 368, 435, 478, 526, 540, 797, 924, 1058, U70, 1552, 1589. Paa egentlige

Ligstene i Kirkegaarde findes noppe nogen Ord eller Navne, skrevne med bag-

vendte Runer (med Undtagelse af Uomærker eller lignende Monogrammer),

*•) IVordisk Tidsskrilt for Oldkyndiglied II, 310.

**•) Hans Forklaring cr indfort i Kjobenhavnspostcn for 1838, S. 1259.
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er det ikke at undres over, at næsten ing-en saadon findes paa Island;

dog sees enkelte Navne, saaledes skrevne, mellem de i visse Huler fore-

kommende Binderuner; see ovenfor S. 295. Til de ejjne Indskrifter af

denne Art hore de der ere anbrajyte, ved selve Stobninjyen, paa adskillige

Klokker i Sverrig* og IVorge, som indeholde Runealphabetet bagvendt.

See Liljegrens Runurkunder 1982, 1984, 1986, 1995, ligesom ogsaa

forskjellige eatholske Bonner eller Velsignelser, f.Ex.. ssteds 1985, 1988,

1991. Ogsaa finder man nordiske Mynter fra Middelalderen med bag-

vendte Rune-Legender 1. c. 2073—2079, 2163—2194, 2199.

Vi have (S. 228) bemærket, at Beboerne af Oen Osel (ved Eslh-

lands og Lillands Kyster) lige til vore Dage have benyttet sig, isteden-

for af Almanakker, af Træboger, bestaaende af 7 Blade (1 Side for

hver af deres 13 Maaneder, paa 28 Dage), paa hvilke Runer vare malede

eller indskaarne, samt at disse vare skrevne bagvendte eller fra Venstre

tilHoire. Kalenderen (hvilken de Oselske Bonder endnu 1782 vedbleve

selv at forfærdige, endskjondt sædvanlige Almanakker aarlig trykkes i det

Lettiske og Esthniskc Sprog) maatte begyndes bagfra og Bogstaverne

staae forkerte, f. Ex. I )l 4 1 F ^.*)

Det er klart, at denne Skik enten oprindelig (ligesom Grimm

meente om hine Uplandske Runer) nedstammer fra Asien, eller at den

maa være en Levning af de nordiske Hedningers Overtro om den gud-

dommelige eller magiske Kraft, der ledsagede den Runeskrift af nogen

Vigtighed, som affattedes paa denne kunstige Maade. Af samme Aarsag

vare meget tit de kristne Geistlige Runernes Fiender, og hvo skulde vel

troe hvorlænge denne for vore palæographiske Oldsager fordærvelige

Iver har besjælet dem i disse Egne? Oldgrandskeren Jliilpher beskrev i

det 18de Aarhundrede en sjelden Runekalender paa Wannsis i Vester-

botn (forhen en Deel af det Svenske Lapland)**) bestaaende af15 Blade.

*) Unpjfcl Naclirielitcii von Liefland und Estland III, 366 (med tilliorende Kobbei'}.

•) Om Wcstoibotn licddt'i- del (1779) i Jotiges Geu{>^ra]ihic VI, 797: "Endskjondt her
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Da den beri l«yndige Pastor Ekdahl for endeel Aar tibage samlede mærk-

værdig-e Runeskrifter for det Svenske AntiqvUets-Archiv, erfarede han

med Smerte, at denne Oltidslcvning sildigere end i Aarei 1800 var

bleven brændt som en Trolddomshog

!

Om de Gamles Hensigt ved Anvendelse af forkert Runeskrift,

efter at den ellers var mestendeels gaaet af Brug", forbeholde vi os at

anfiirc noget mere i et særegent Tillæg til den næstfiilgende Afdeling.

ci findos mccr end cn Runcsteen, ved Soen KeymajerTi, saa hare dog Indbyggerne

liart nogen Kundskab om Runerne, livilkct deres Runestave udvise, der endnu ere

i Rrug hos dem."
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Femte Afdeling.

Rnnamo-Indskriflenis Characterers Omskrivnings til

Ord og^ IVavne, ved almindelig^e Rnner i (ssedvanlig^

Betning;*j med fonskjellig^e Tillæg:s-Bemærkning;'er.

Det er en Egenhed ved denne ældg'amle Indsltrift^ hvortil je{j ifclte lagde

Mærke forend jejj havde fuldendt det forste Forsog lil dens Dechiffre-

rinjf, at alle dens Ord vel tilhore det Oldnordiske eller saakaldte Island-

ske Sprog", men ere dog endnu til i det nyere Danske, og kunne tydelig

sees stedse at have tilhort dette Tungemaal, — med blot Undtagelse af

et eneste Ordj der dog gjenfindes i det nærbeslægtede Plattydske, lige-

som man og finder Levninger deraf saavel i det Danske som I det Nor-

ske Almuesprog. Ogsaa har jeg senere fundet, at delte Ord muelig

kunde læses paa en anden Maade, og da vilde det ligesaavel tilhore det

nyeste som det ældste Danske eller det Oldnordiske.

Indskriden viser sig saaledcs i det Hele og i alle sine Dele ikke

alene at være Oldnordisk, men a^gte Dansk gjennem alle Aldre, og dette

synes da at afgive et kraftigt Vidnesbyrd for dens Authentie. Paa den

anden Side taber disse selvsamme Ords Oprindelse sig i den fjærneste

Oldtid. Af denne Grund anmodede jeg Hr. fVestergaar€l^ som en paa-

lidelig Hjemmelsmand, om at opgive mig disse Ords Paralleler eller

Sprogrodder af Sanskrit, hvilket Onske (skjondt altfor sildig fremsat)

han, saavidt det i den Hast, som disse Blades Trylming udfordrede, har

ladet sig gjore, med storste Beredvillighed har opfyldt. Om disse San^

1
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I;ntisl:e Ords Slirivemaade tilfojer jegp her denne hans foreloblg'e Be-

nfiærl;n!ng'; *^^Dc ere beteg-nede med latinsljc Bo{jstaver efter Ilasks S^slatn

(de i Parenthcs indslultede efter det Eng*elsl;e) saa at Consonimterne ud-

tales som i Engelsl;, Vocalerne som i Dansk."

Romertallene over de foIg*ende smaa Afsnit beleg-ne, efter Angi-

velserne paa den 3die Plade, ethvert Ord eller Navn især i Bunamoind-

sltriften, de arabisLe Chiffrer derimod enhver af dens enkelte Bunebog-

staver eller sammensatte Charaliterer (Config-urationer).

I.

1-9

XlirttKlhF eller Xlirt +KUF (jfr. ovenfor S. 293—297>

Hiiltekinn eller Hyltekinn^ det samme som Hildikinn eller Htjldi-

kmtip formodentlig et Tilnavn^ svarende ti! det ellers belsjendte Hilditonn

eWer Hyldeinvmi, Som belsjendt sættes T meget tit for t eller som

Tilnavnet Ihjldekinn o: den tilgroede Kind {som vel kunde passe til Ha-

rald Hildetands Historie hos Saxo) vilde endnu let forstaaes af Enhver i

Island. See ovenfor S. 65—70. Skjaldene kunde let omskrive den dpr

fortalte Begivenhed saaledes: at Krigsgudinden Hilde havde g^ivet Yng-

lingen et haardt Kys paa Kinden, og saaledes indviet ham, som sin Ynd-

ling, til hendes krigeriske Bedrifter; ellers sagde de f. Ex. at Oxen kys^

sede for haardt, naar den rammede med sin hele Vægt. Af hendes

IVavn (Hildttr) ere mange Ord sammensatte med hildi foran, sigtende

til Krig, Kamp, Vaaben o. s. v.; de bruges endnu hyppig i Vers paa

Island, og fattes der let af Menigmand. Om hende og hendes Navn kan

jeg henvise Læseren til paalidelige Skrifter om den nordiske Gudelære

(jfr. Jacob Grimms deutsche Mythologie S. 236—238).

Om Ordet hylda (hylde^ Uyldi) see ovenfor S. 68—69. Det her

dermed rimeligviis sammensatte Awin, vort Danske Kind^ er endnu reent

Islandsk og Svensk I Angelsaxisk, Tydsk, Hollandsk og Engelsk er

45
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den samme Benævnelse, som belsjentltj forflyttet fra Kind til Hag"e*)j som

el mærkeliget Exempel paa de selvsamme Ords Porvandlin/yer af Betyd-

ninjf ved Vandrinjfer blandt forslsjellig'e beslæjftede FoIfcesla{y. Dog* har

vort Ord upaatvivlelig' et radikalt Forvandtskab med det {fræske ysvu^ og*

det latinske gena^ der have den selvsamme Betydning*; det Vælske (eller

Kymriske) gen betyder Kindbeen eller Kindbakke. Det Angelsaxiske

cinne^ Tydsk Kinn o. s. v. udtrykkes i Frisisk ved Kann.

Herved erindres vi om et med kinn noje beslægtet oldnordisk Ord

for Kind, Kindbeen eller Kindbakke, nemlig hianni (kjanni)'^ saaledes

forekommer Ordet i nogle mærkelige Afskrifter af Skalda; i andre (ogf

trykte) sættes kjannr for hele Hovedet , aldeles svarende til det Gaeliske

eller Hoiskotskc ceann, lig-esom og* ovenmeldte kaukasiske Stammers kin^

kjan eller kjann kan da muelig antages for Ordels oprindelige Form.

De som kunde ville læse disse Runer i det her omhandlede Ord KUF
eller kian^ kjauy maa mene at her burde læses Hildekjan eller Hildekjann^

som og- efter Binderunerncs Regler kunde hedde Hildekjanni^ samt give

den selvsamme (eller endog mere bestemt) Mening end Hildikinn^ af

Hildikjann kunde der med Tiden i Folketalen let blive Hilditann (Hildi"

taunn^ Uilditonn) ogf bcjfge Tilnavne cndog^ oprindelige være blevne til-

lagte den samme Konge, skjondt det sidste, ved at gaae over til skrevne

oge trykte Biijrer, nu ellers er blevet det ene bekjendte. — Det æld-

gamle Nordiske kjanni (i andre Former kjanna) kan jevnfdres med det

Sanskritske ganda (ganda) ^ der ligeledes betegner hele Kinden eller

Sidcdelen af Ansigtet fra Tindingerne af.

*) Det oldnordiske hiik^ haka^ endnu islandsl^c 0{r svenske hahn (i nndre Odininger

hokn)i Dansk iåagc, er rimeligviis oprindelig beslæfytet med rorskjolli{;e kaukasiske

Folks hik, hakn, Mund, (efter iUaprotlis Opl'altelse af Uelyduin^fea ved mundtlig

cddelclsc).
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3S5

n.

10-12*

RIKi.

Riki^ Rijyej her som det synes, Regjcrinjy, Herredommej Magi,

(som ellers ofte i Oldnordisl«) og- iidtrjl;t ved ea simpel Binderunc og* lo

paafolgende Bogstaver. Ordet svarer ellers til det Dansfce Ri(jc og er

saaledes Aildlsommeii Islandsk og Svensk; det Hollandske Ryh^ Tydske

Reich^ As. ricc^ Aleman. riche^ Moesog-olLisk reiki, Gael. rioghachd^

Sanskrit råiya o. s. v.

Skal riki lier egentligst betegne Rigo, kan det baade betyde En-

kelttal (Riget)j og Fleertallet (Riger, Rigerne).

m.
13*

Nam^ i en Art af Binderune, men dog meget tydelig. Ordet er

3die pers. imperf* inih aet af det ældgamle nema^ annamme, modtage,

tag-e, forhen dansk ncmæ^ neme^ nimhæ^ Ang-els. Alem. Moesog-othisk

nimarij Fris. nima^ nammc^ Tydsk nehmen^ Holl. neemen^ Engelsk nim,

i visse Henseender svarer det og- til det græske ve[j.et,V' Endnu i

Kingos Tider brugte man i det Danske Ordet n«m, (svarende til det

Tydske nahm o. s. v.).

IV.

¥*Jlsiå^ eller V*Jki>[Jk.

Gar&Vy Gardpr eller Garpv (hos Saxo GardK Garthar') ogsaa i

en tydelig, men mere indviklet Binderune, hvortil dog det forste Bogstav Y

(bagfra læst) er knyttet. Dette Mandsnavn (ellers forekommende i de

norske Fyrsters ældste Slægtregistre) tilhorte og en al Braavalle-Slagets

45*
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Helte. See om ham den 1ste Afdelinjf S. 88—94. I sildijjere Tider blev

Navnet sjeldent
5 dojf bares det i Island af en bel;jendt Mand i det 13de

A århundrede; see Slurlungasaga IV, 43 o. f.

Den anden af mijy som mueli{f forudsatte Læsemaade af Navnet,

Garffpr^ er usædvanlige i den nyere Skridt, men er dog^ vel rigtigere end

adskillige Parallelcr til den i vore ældste Membraner, som fiilge en sær-

egen ellers ubekjcndt Skrivemaade: f. Ex. den Arnæmagnæanske^ der inde-

holder det gamle Udtog af Norges Kongesagaer, som er udgivet i "Forn-

mannasdgur^^ 10de Bind, hvor man finder Goppormr for God^ormr eller

Gopormr (S. 580), pruppilega for prydilega eller prypilega (S. 387)

o. s. v.; P^y^pil<^g^ (m. v.) forekommer mig at ville have svaret bedre til

den ældste Udtale.

I vort Norden har man muelig Levningen af Mands-Egennavnet

Gar&r (til hvilket det qvindelige Gerffiir uden Tvivl svarer, som f. Ex.

i vor Tid Hanne til Hans o. s. v.) i det Frisiske, i Mands-Egennavnet

Gerd^ Gcrrit o. s. v., beslægtet med det ogsaa i Danmark brugelige

Gert m. fl.

V.

16, !!

li.

In eller mn; det Danske mrf, Svenske m (Lat. in) o. s.v. Endnu

almindeligt Islandsk 3 i Sanskrit har man ni for ani (^Oldnord. m/i, innij,

— I kunde muelig her gjelde for da de oprindelig begge have været

det samme Bogstav og have den samme Hoved-Benævnelse (ts og slung-

inn is)^ da hele det lille Ord maatte læses c«, enu, — som er det endnu

almindelig brugte Danske endy paa ny, endvidere^ fremdeles; det svarer

og til det Danske men, hvorimod begge Betydninger forenes i det Sven-

ske an ('euj. Naar man her læser i som c bliver Meningen : "Endvidere"

(eller "end engang", "end paa ny") huggede Gard (Buner), thi Omsæt-
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ning^sformen GarSr en (isteden for en Garfff) o: "men Gård hug{fede"

o. s. V. vilde efter Sprogbrugsen være altfor tvung-en, endskjondt Skjal-

dene undertiden have tag:et sig: lignende Friheder.

VI.

hlll eller Wl^.
L

Hjo (liug eller huggede) ; 5 pers, imperf. ind. acL af Gjernings-

ordet hoggva (Imvggva)^ hugge, Svensk hugga^ Tydsk hniien^ Hollandsk

hauwen^ Angelsaxisk heavc^ Engelsk hetv o. s. v, Jfr. Sanskrit sagh

(præt. saghnoti}, slaae, nedhugge. Vor ovenanforte Form udtrykkes som

hiau paa Læhorgs danske Runesteen fra det 10de Aarhundredc. 1 sven-

ske Indskrifter forekommer i samme Betydning liju^
't/^^^

jog^ iok o. s. v.

vn.

21, 22.

IIM.

VU eller Oli^ et Egennavn, bekjendt af Harald Hildetands Histo-

rie; see ovenfor S. 75, 78, 95 (baade efter Saxo og Soguhrot anfiirte

han en Deel af Rings Hær i Braavalleslaget, som Haralds Fjende eller

Modstander). — Paa den selvsamme Maade udirykke Runeskrifter fra

den bekjendte historiske Tid et beslægtet (tildeels det samme) Mands-*

navn, snart t\t*VR (Ulafr) og snart itAV I (Olafr). — See f. Ex.

Liljegrens Runlara S. 54 (jfr. 26) og hans Run-Urkundar Nr. 884

(Soderraanland, Bautll 821), hvor Navnet Uli forekommer
5

jfr. 1084

Uleiffor Oleif o. fl. — At o og u bruges om hinanden i Middelalderens

oldnordiske Membraner er almindelig bekjendt.

Hvad selve Navnet angaacr, har det fra de ældste Tider af været

selvstændigt, ligesom og Outzen viser, at det Frisiske O/e, Ollcy (\ IVorre-
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Jylland fVolle) ere meg-et gfamlc, l!{resom han ogf gjor opmærl^som paa,

at IVavnene O/o, Olus Olliis allerede forekomme hos Martialis. Hos

PaulfVarnefrid findes Olo som et Longobardisl; Navn. DetGothiskc Uli

har formodentlig: af de byzantiushe Forfattere erholdt Endelsen as (til-
f f

sammen XJlias), Sag*aerne skrive ofte Ali for Oli^ men det er bekjendt,

al o ogf a ikke alene udtrykkes ved den selvsamme Rune (^1, i^^t, o. s. v.)

men ogsaa idelig* forvexles i vore ældste Indskrifter og Membraner, som

llocon for llåkon^ Omundi for Amundi o. s. v.

Yin.

23, 24.

EiS Acc. sbuj. af Ordet Eiffr^ Eed, Ed^ Sv. EJ, Moesog^othisk

aitlis (aids), Tydsk JEiVZ, Hollandsk Eed^ As. Eng^elsk OaiA o. s. v.

IX.

25, 26-

G/r/*, gav, 5^ pers. tmperf. indic, af Gjerning-sordel gefa^ ^^^^y

Svensk gifva^ As. fjifnn, yyfan^ Engelsk (jive^ Alemannisk kcban^ Moeso-

g^othisk gibany Tydsk geben (gab)^ HoII. geeven o. s. v.

X.
21.

nin.

f^igi (vie!), i en kunstige, men dog* tydelig Binderune, 5 pers. præs.

conjuncl, (her optaitvi) afGjerningsordet vigja^ vie, hellig^e. Svensk viga^

Angelsaxisk vigian^ Alemannisk vihan (vigan)^ Mocsogothisk veihan^ Tydsk

weiheny Hollandsk wyen^ o. s. v. af det oldnordiske og* upaatvivlelig* he-

denske Pej see ellers herom Edda antigv. II, 830, IH, 813, Lexic. my-

thoL; Eddalæren og* dens Oprindelse; I, 371, Ann. for nord. Oldk
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191 o. f. Vedel Simonsen 0^ ff'^erlauff \xa\e tilfiilde beviist, at Ordene:

j^oi* vigt pist runar o : Thor vie disse Runer, forelcomnie paa den npaa-

tvivlelig: fra Hedenold nedstammende Glavendrupske Runesteen i Fyen;

see ovenfor S. 82.

Om selve Ordet jfr. Sanskrit yaj^ at dyrise Guderne, offre, indvie

ved OfTrinjf, Græsls aytow? jegf vier, helliger. En nærmere Rod har jegr

troet at finde i Ve (Vi(j)^ et Navn for en afNordens ældste Guddomme, der

formodentlig meentes (ligesom Romernes Vestn^ Grækernes eaxfa) at be-

tegne eller forestaae den oprindelig himmelslse Ild— som med Tiden Isom til

at betegne det den helligede Alter eller Arne/ Paa samme Maade dyrkede

de gamle Perser ilden, i deres Sprog Va eller f^e, hvoraf (efter v. Hammer)

Vedagh (fVedagh) Ildens Dag eller Hoitid, altsaa i Oldnordisk Vedagr^

(gi. Dansk Vedagli). Det er da rimeligt, at disse Ord ere oprundne herfra;

Pelilvi i;e/4, reen ; Zend. i^u/i, vclimae^ ypperlig, hellig, muelig ogsaa Vear^

Vihm\ et Navn, som Inderne tillægge deres ældste Templer. Vear har

og blandt vore Forfædre været Egennavn for visse hellige Steder, ligesom

de og kaldte dem overhoved (samt i visse Henseender enhver Helligdom)

#^e, Vi^ svarende til Angelsaxernes vig^ hvoraf mjffcerf, viofody veofod

et Alter; Vigelere^ forst uden Tvivl en hedensk Præst, (ligesom Moeso-

gothernes Vciha)^ senere en Spaamand, Troldmand o. s. v.

XI.

28.

SIM F.

Dot fuldstændige Monogram 0/>m, Odin.

xn.
29, 30.

Runar
^
Runer; — i en no[jet liunstig og- indvildct, men dog- læ-

selig- Bi'nderune, — (i Itvilltc^ som belycndt, de samme Bog-stavci* kunne
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forekommer, som belyendtj i Middelalderens Dansk og Svensk, saavelsom

og i Angelsaxisk, Tydsk og flere gamle europæiske Sprog. See ellers

Edda ant II, 764; dansk Overs. III, 76 o. f. samt ovenfor S. 129—152.

XIII.

.31.

eller WihlKKih.

Monogrammet Hrimjr i en kunstig Binderune. Om Navnet (eller

Tilnavnet) see den historiske Undersogelse herovenfor S. 74 o. f.

Navnet skrives i Oldskrifterne baade Rimjr og Hringr, ligesaavel

som det Ord, hvormed det rimeligviis er eenstydigt: Dansk, Svensk,

Tydsk, Hollandsk, Angelsaxisk og Engelsk Rimj'j i Alemannisk og Angel-

saxisk forekommer det ligeledes som hring^ hrinc^ ligesom og i Edda-

digtene som hringr,

I Hedenold forekommer dette Mands-Egennavn hyppig baade i

Danmark og i Norge; siden blev det meget sjeldnere.

XIV.

32, a.

1^41.

I en Bindcrune: fut, 5 pers, præs, conj, (eller optntivi) af Gjer-

ningsordet /it, Dansk faa (i Middelalderen fa) Moesogothisk og Aleman.

fahan. Fris. /ane, /b, /bn, faan^ Sv. /«, As. fonn^ fon^ Tydsk fiihen

0. s. v. Jfr.Sanskrits Rodord hhat^ at faae, beholde.

XIV.
32, b.

V^t eller IfAtt.

Fally (ogaa i en Binderune), Fald, Sv. Tydsk og Engelsk fall^ As.

fylly felly Holl. val o. s. v. Jfr. Sanskrits Rodord paty flyve, falde, frtrf, falde.
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XV.
33.

+ C*,

Et dobbelt a eller o, (a^ o)j paa (rammel Dansl; aa^ Svensk a,

Eng-elsk 0115 Fris. Moesojf. ana^ Tydsk mi, Holl. aan^ o. s. v. Mol-

bechs danske DialektlexikoD viser, at na endnu i Fyen ogf Jylland brugdes

istcdenfor Skriflsproffcts jma.

XVI—xm
34, 35.

(tildeels i en Binderune): Mold^ Muld, Jord; Svensk mu//, Ang^elsax., En-

g-elsk, Fris, moW; Alaman. molda^ molta\ Moesog. mulda^ Eng-elsk mold^

mouldy o. s. V. Jfr. Sanskrits mred {tnrid') Jord (afRodordet mml', knuse,

smuldre^ Isl. mylja).

xvin.
36, 3T.

4 (4 R eller 4 Jk).
t

Alf C^r') Alfer (Genier, IVaturaander, Ilalvg-uder). Om dette Ords

Etymolog^ie og* Sidestykker i fremmede Sprog kan jeg: benvise til Jacob

Grimms deutscbc Mylbologie S. 248 o. f. Edda Sæmnndi III, 275 o. £,

eller og til mit mylbologiskeLexikon paa tilsvarende Steder, S. 79, 578

og 806. Dog bemærker jeg ber, at fra Alferne nedstamme de Danskes,

Angelsaxers og Britters Elfcr^ (Eif^ Elvcs)^ eller Elve, Ellefolk^ li-

{fesom og de Tydskes Alp^ Eiby Olp m. m.

XIX.
3T.

Astagoff
,

Kjærligheds (Venskabs og Troskabs) Guddomme.

God var Gud i det Oldnordiske, som Angels., Engelsk og Fris.

;
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Gott^ cot^ Tydsfe; Chodu i Persisk o. s. v.; [de nyere Islænderes Giirf,

Dansk og Svensk Gud, Afganisk Chtidai o. s, v. Jfr. Grirnms deutsche

MytliologicS. lOo/f. Det bemærkes dog der, at det Persiske /i/*odffl er en

Forkortelse af Zends qvudata (a se datus, increatus) Sanskrits svaddta.

fVeateryam^l henviser til Sanskrits Rodord <^ndh at være reen^ ^uddha

veen. Det Oldnordiske og Islandske Kjærlighed, trofast eller j^inderligt

Venskab j forekommer i Middelalderens Dansk , deels som uéust (aldeles

svarende til den islandske Udtale), deels som Anst^ der og fore-

kommer i Moesogothisk o. s. v., samt synes saalcdes at pege til Rodordet

ann (jeg) ynder, elsker, (Sanskrits van^ at ynde, elske, o. s. v.) Efter

Molbechs danske Dialekt Ordbog er Ordet endnu til blandt den jydske

Almue, som Asi^ i forskjeUige sammensatte Ord (især det ældgamle

aslsel^ Isl. usisælly åstsæl^ vennesæl, elskelig o. s. v). I Fleertallet har

Ordet i Nom, åslir^ i Gen åsla) deraf asta 50» (Elskovs Siin, hedt elsket

Son) i en dansk Runeindskrift.

XX.
38.

f f

a) I en Binderune: 0/fl, (acc. sinq. af Eg'ennavnet O/j). See oven-

for VII (21—22).

1)) De , som det synes, halvudslettede Bogstaver have formodentlig

for skullet læses f^åi^ 5 pers. conj. (eller optativi) af Gjerningsordet på
skye, hade. Angels, fean^ Moesog. fyan^ fian o. s. v.

XXL
39.

I en stor Bindcrune: Opin{n)ok o: Odin og — Del sidstmeldte

Ord, Sv. og Nordfris. o<?/i^ Angels. <?«e, Alaman. ioc^ lAocso^oih.

auk^ Plattydsk ook^ vel i denne egentlige Retydning bortfaldet i de nær-
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beslæjjfcde teufonisI;e Hovedsprog-arCer, men svarer tlojy rimelifyvis li{

det Tydsl;e auch^ Holl. ooky Engl. che o, fl.^ Sanskrits frt (Latin og^

Vælsl; ac) o. s. v.

I Nordens Runeindskrifter forekommer dette Ord som ok^ aoh*

aky uky onkj ank, m. m»

XXIL
40.

TR I eller TR ^ I, VkilR.

Monogrammet for Fri\ Frci eller Freir (ogsaa skrevet Frey o* s. v.)

den helycndtc oldnordiske Gud (nedvendt). — Foruden de Skrifter, som

angaae den nordiske Gudclære, maa herom især bemærkes Grimms

deutscke Mjtliologie S. 13£i o, f, 189 o. f. med Hensyn til de med

IVavnene Freyr (Frei^ Fro^ Fro) og Freya beslægtede germaniske Ord.

XXIII.

41.

I

ok Asakim^ Asernes (eller Gudernes) Slægt. Det Oldnordiske

lixm^ kyn^ er det Alaman. ktm^ Oldsax. cimne^ Angelsax. cyn^ Engl. Am,

Mocsog. ktiniy Fris* kmn^ cenn o. s. v. I Middelalderens Dansk ogsaa

A?<w, kyn^ svarende til det nyere Hjim o. s. v. Jfn Sanskrits /^wrfa Folk,

kula Slægt. Om Ordet As^ Ass (Gud m. m.) kunne de Skrifter efter-

sees, der angaac den nordiske Gndelære, samt desuden Jacob Grimm

om den tydske, 1. c. S. 17.

XXIV.
42.

VAÅsV, (r^4.l).

Fari (opvondt samt) nedvendt, tilbyder saaledes, i den samme

Binderune, en dobbelt Læsning, eller en saadan Gjentagelsc af et vægligt

46*
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Ord, som var særegren for de Oldnordiske Trolddomsvers. Det oldnor-

diske og islandske fara (hvoraf det ovenmeldte er 3dte pers. præs. conj.

(eller optaiiv) er det selvsamme Ord som det Danske fare^ (Sv. fara^

An^felsax. ojy Moeso{f. faran^ Eng-elsk fare^ Tydsk fnren^ faliren^ Holl.

vaarcn) men har deri tabt den Betydning, som det her har og* hvori det

forekommer i det Isfc Eddakvad om Hclg*e Hunding-sbane i 14de Strophe

(Edda ant. II, 63, 617) nemlig^: ombring-e, odelæg^g^ej udrydde. Endnu

brugdes det ilsland i Talemaaden: at fara ser sjålfutn^ ombring-e sig: selv.

Ellers bruges det der saaledes mere i det sammensatte fyrifara^ Dansk O
en vis Betydning) /br/lrrcy der svarer til A.ng*els. /bre/iirfln, Sxensh forfar

samt rimeligviis ogsaa, efter liosenvinges Bemærkning*, til Middelalderens

Danske forforthæ (Udg. af Kong- Eriks Sjell. Lov, S. 378). Til denne

onde Betydning af Ordet hore endvidere de Hollandske vaaren^ vervaaren,

XXV.
43.

ru Fint.

Fjandtim^ Flender, Dativ eller AbL pltir, af Ordet fjandiy Dansk

og Svensk Elende (Fjende), Angels, /eonrf, Xlemun, fandy Moesog. ^am/^j

Tydsk feindy Engelsk og Fris. ficml^ IIoll. vyand o. s. v. af Ordet fiå

(fjd) see ovenfor,

XXVI.
44.

F'drum (vorum) vore; Dat eller AbL plur. af vår^ vor^ vor, Sv.

vår^ Angels, ure, Engl. our o. s. v. Forhen sagde man og or^ ossr

(mere svarende til det Angels, nser^ tisser^ Tydske unser o. s. v). fVester-

gaard udleder Ordet af Sanskrits asm^ i adskillige Biiininger, af aham^ jeg.
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xxm
45, 46.

HM.
Ordet lian læses paa to Maadcr, tmi eller iinnu

a) uni, afwn«, (ek)uni^ maatte forldares ved : ynde, ledsag-e, være uad-

skillelig fra (jfr. Gloss. Edd. ant II, 814) — men

b) unni^ unde (forunde)
5
yde g'ive, af Mim«, (ek) ann eller tmni^

Ang-cls. nnnan^ annan^ Aleman. onnen^ Tydsk gonnen (hvoraf det danske

og tydske Gunst) o. s. v.5 hvilket som helst af disse Ord man her kunde

foretrække, maa Ordet være 5die pers. conj. eller optat af tilsvarende

Verha. Det kan ellers vel være, at Di{ftets to sidste Stropher have været

bestemte til at gjentagres, og at det skrevne Ord forste Gang er blevet

udtalt timtz, men anden Gang um, da begge saaledes kunne give en

meget passende Mening.

I 1ste pers. sing. præs. ind. lyder Ordet (e/c) ann (undertiden

ogsaa unni) altsaa overeensstemmende med Sanskrits Vflii; jfr. oven-

for XIX, 37.

xxvni.
47.

x^R^^L
Haraldij Harald, datsing. af dette ældgamle og almindelig bekjendte

Egennavn,—som i nyere Dansk er blevet til Arild, Arrild, o. s. v., men

har stedse været brugt i sin oprindelige Form i Island, vel ogsaa i IVorge.

litljegrcn har fundet dette selvsamme Navn, 1 en anden lioining og*

anbragt med Binderuner, i et naturligvis meget nyere (formodentlig svensk)

Segl fra Middelalderen. Vi gjengive det efter hans Meddelelse (Runliira,

Tab. I, fig. 26)

;

hvorom han udlader sig saaledes i Texten (S. 192):
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"I ett sigfill under ett bref ar en enlsel mynd, hvarutur lanne-

strelsen til

« + R +M + 4.

eller Harald Uka wist kunna ijyenfinnas, som i de Monojjrammer af La-

tinska Bokstafver, hwilka Furstar i andre Lander f. ex. Kejser Carl m. fl,

for egenhiindig-a underteckninjjar stundom brukat." Med vore Runetypcr

kan dette Monog^rams Oplosninff omskrives saaledes:

Man kan ellers af den forst anforte Omskrivning* {m. m.) see, at

Liljegrenhaade har kjendt og benyttet de selvsamme Rcg-ler^^ellter hvilke

Runamo-Indskriftens Characterer af mijy ere blevne udviklede.

XXIX.
48, 49, 50, 51.

A.

Fiirst læste jeg^: Urin eller Frm, i Middelalderens Haandskrif-

ter(f. Ex. selve Membranbrudstykket af Braavalleslag^efs Historie) oririy

i nuværende Islandsk ærin, og^saa yrinn (f.Ex. lEddas ældste Sange); acCm

sing^ af Ordet orinn^ ærinn o. s. v, overflodig*, mejjen, stor o, s. v. Saa-

ledes skreves fordum yr for or eller ur o. s. v. Vil man end læse u for

saa bliver hiint Bog-stav identisk med o og dette atter med oe eller o.

Beslægtet hermed er den bekjendte partlcula intensiva or (f. Ex, i drgmnally

overmaade gammel) som i det norske Almuesprog er blevet til ur (over-

maade) svarende til det Svenske og Tydske ur i sammensatte Ord. Ordet

er det eneste af alle de der forekomme i Indskriften, som jeg ikke har

kunnet gjenfinde i Middelalderens eller det nyere Danske; dog svarer del

til det Plattydske aarig,

B.

Siden, da jeg lagde Mærke til, at skraa Sidestreger ikke vare
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fejede til hinanden eller det midterste fulcrtim paa samme Sted, faldt

det mig^ iad^ at her og^saa Itunde læses

hkkik,

da vilde unnin (af vinnaj vinde) fuldkommen svare til den endnu i Dansk

almindelige brug-te vunden (Sejer o. s. v).

52.

hIKR.

Sigvy Sejer^ acc. sing. af IXominat. sigr eller sigurr^ Sejer, Sv.

seger^ Ang^els. sige^ Alam. sigo^ sigor^ Tydsis Sieg o. s. v. Sanskrits jaga.

Om den sidst tiirdjede halvkrumme Strege kan Gharacterernes

Deehiffreringe eftersees.
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Tillægsbemærhmnger.

Om Ranamo-Indskriftens ma^^iskc S^krivemaade eller Hovedretning,

Terjsemaal Ordfoining, samt den formeentlig^ symboliskcBctydnlng

af adskillige i den forekommende Tegn eller Cfaaracterer.

JDet er belyendt, at Hierog-lypher og^ andre Fig^urer udgjorde den forste

Bog-stavskrifts Grundlag- eller Elementerne for dens Dannelse. Efter at

de som eg^entlige Skrifttegn mestendeels vare gaaede af Brug, benyttedes

dog undertiden hine ældgamle Tegn, eller andre lignende, som symboliske

eller magiske Antydninger ved Siden af virkelig Skrift, som noget helligt

eller overnaturlig kraftigt, vel ogsaa undertiden for at forstærke Skriftens

Udtryk eller gjore Læseren opmærksom paa indviklede eller vanskelige

Skrifttegns Hovedbetydning.

Det vilde være for vidlloftigt her at soge at udvikle denne Sæt-

nings Rigtighed af Amulelers og Phylaktcriers mangfoldige ChariV

cterers og Indskrifters Beskaffenhed
5

pha saadanne beholdtes og under-

tiden de ældste Hieroglypher eller andre i deres Sled substituerede vir-

kelige , men abbrevierede , forkeerte eller indviklede Indskrifter, hvis

Grundvold dog maa soges 1 de ellers brugelige Alphabetarier.

De symboliske Betegnelser som Itopp har fundet at benhore til

de gamle Romeres og deres Efterfolgeres Tacliygraphie, som vel kan sam-

menlignes med vore Binderuner, synes isa;r at kunne oplyse visse Egen-

heder ved Runamoindskriften , der forekomme mig at slemme overeens

med hine, og at udtrykke lignende Ideer eller Forestillinger, Disse Egen-
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hccler af en saadna Natur bar nysnævole Forfatter fundet i den forst-

meldte Slsrinart:

a) Ved de Ord eller Beteg*nelser, som skulle udtrykke hoje eller

hult oplonede Gjenstande, nnbring-es de til denne Skrivcmaade overhoved

horende Tegn som tiikjcndejj^ive visse Boininj^cr, Endelser eller Bo{rstaver

over Ordene, f. Ex.

Ccoelmn) Himmel.

^Otsiruni) nimmelleg-eme, Himmclteg^n, Stjerne

8^
h

Csol) Sol.

(Jtuna) Maane, o. s. v.

(nimhus) Skylreg^n.

b) Lave og^ lijygiende Gjenstande, eller Ord som antyde en saadan

Stillings 9
beteg^nes derimod enten ved en simpel Tverstreg^ eller ved for-

skjellige Tegn, anbragte under Ordene eller de dem forestillende CLa-

racterer f. Ex.:

— (jacct) ligger.
É

yi
^
fmare) Hav.

(jslagnnm) Indsoe, Sump.
\

^ (fons) Kilde.

{humus) Muld.

c) Paa en lignende Maade adskilles de stiirre eller ypperligere

fra ringere Gjenstandc, f. Ex.:

4T
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is^^^^'^t'^^^ Guld.

(arqenlimi) Solv.

{tnajor') sliirre-

itmnor) mindre«

d) De Ord, som hentyde til Opg-ang*, betegnes oventil f. Ex.

^iOriens) Ost.

Solens Opgangp.

De Ord derimod, som ang^^ae IVedg*an{f, nedenunder:

Vest.

Solens Nedgang".

e) I de roraerslse Sigler antydes fcvindelige Personer vod nedvendte

eller forkcerte Boijstaver, f. Ex.

D Caia.

J Lucia.

MMarcla.

M Karissima.

o^ i den tacliygraphiskc Skrift sæltes Ordenes ovenommeldte Kjendeteg'n

over dem 7 naar de angaae Mandkjunnet, men nedefiunder naar de ved-

komme Qvindekjiinnel*).

At Runamo4ndskriften i sit Hovedindhold sin hele AlTattelscs-

maade er hedensk-religios, magisk eller mystisk, har jeg ovenfor sogt at

godtgjore. At ogp saadanne symbolske Antydning^er, der tildeels ligene de

Ovenanforte, findes der, bliver da sandsynlig-t. Jeg* vil saaledes forsug^e

*) l^alteoffrapliia critica pag. 124—25, 247—.48.
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at meddele Læserne mine Formodninfycr herom, og* derved liortelijj- nn-

fore forslyelli^e andre Grunde dcrfoj*, hentede fra OUltidens almindelijje

Anskuelser af denne Art.

At Indskrifllens Gang* fra Ilolrc til Venstre i en bajfvendt Retning*

jfrunder sig" paa relig-ieuse 0{f mag;iskc Anslaiclser har jeg- allerede be-

muThet ovenfor, S. 62, 63, 172. I Nod eller Fare tog^e vore Forfædre

sig- meg^et i Ag't for at g^aae i en modsat Retnings omkrinjf Gudernes

Templer. Hedningfen Spak-Berse paa Islands Ostlivst havde et afsides

lijyjj-ende Kapel, hvori Nordens alminde%e Guddomme, som Thor, Frej r,

Frig'g:a ogf Freja dyrkedes af Offerhusets Ejer. To voxne Drenjye Isom

tillældJgfvis dertil I et stærkt Sneefo^; de g^ik omkring^ det og^ den Ind-

hcjyningf som omg-av det, med Solen (sålarsinnis) ^ men det onde Veir

fillogf derved p{f
varede derefter i hele 11* Dag-e, hvortil Spak-Berse^

deres Fosterfader, ang^av deres nysommeldte Omg-ang*, i en saadan Retning',

hvorved Guderne vare blevne forlorncde, at være en Hovedaarsag^*). —

I

Islands hedenske Tid overfaldtes en talrige Skare af Reisende eng-angf af et

heftigst Uveir. En af dem(^rtrrf) lod de andre opstille sig^ i en Kreds og

give hinanden Hænderne, derefter g-ik han omkring- dem tre Gang-e mod

Solen og[- talte nog-le uforstaaclig-e Ord, som Hg-nede Irsk, til hvilke de Andre

maatte sig:e: ja**). Jfr. ovenfor S. 82—8S. — Da Gaarden Ornulfsdal

i Island var heelt afbrændt, reed Bonden Odd vidnesfast omkring Tomlen

mod Solens Gang, med en brændende Birkestok i Ilaanden, og troede

derved at have taget den i Besiddelse paa den rigtigste Maade ***). — Da

Troldqvinden Groa, formedelst hendes mislykkede Planer, onskede sin

egen Undergang, fremkaldte hun Bjergaanderne fra deres Huler ved en

saadan Omgang mod Solen og Viftning med en Dug, hvori Guld var

») Den endnu ikke U(l{;ivnc Droplaugarsoiia-Sngai }1ir, P, E, Miillcvs Sa^,a nibliulliok,

1. 87, 91—92.

*•) Vatnsdæla, fVcrlauffs U(lj;avc (1813) 4. S. 198.

•*•} Den utrykte Saga om Ilonsc-Thorcr^ Sa|ra.nibl. I, 80—81.

4T*
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indvifclet*). IVaar Troldfolls vare til Soes, roede de omlsring^ deres

Fjenders Fartoj paa en lig^nende Maade, medens en Kvinde ideli;]^ viftede

mod det med en Pose **). At de Tilbedende eller Besvær{jende ved

slig-c Leilig^lieder talte Ord, der vare uforstaaelig'e for de Wærværende,

leder til den Formodnin{][-, at de, naar de optegnedes ved Runer, Lande

efter Omjjang^enes Retnings ved sli{fe Leilijflieder sitreves bajfvendt, ojj til-

]i{je tildeels med saa indvifcledeCharacterer, at de, (idetmindsteiHast), vare

uforstaaelig^e for dem, der l;un forstode sig* paa de retvendte ojjr simple Runer.

Af denne Art forekommer Runamo-Indshriftcn m\g aabcnbar at være.

Levning:er af denne Overtro have vedligeholdt sig^ i vort Norden

lig-c til vore Dage; i IVorges Nordlande har Traditionen bevaret den fra

Hedenold i Sagaerne beriimte Skik, som da iagttoges ved Eedsaflæggelser

og andre holtidelige Leiligheder: at en frisk optagen Torv (eller Strimmel

af Græsfiirv) opsættes paa to Stænger ved visse Ceremoniers Fuldbyrdelse,

nu især foretagen til Sygdommes Afvendelse; saaledes lader man nemlig en

Brystsyg gaae tre Gange afvendt (avet) eller til venstre Haand under hiin op-

reisteTorv 5 Torsdag Aftener i Rad***). Jonge^ som i mange Aar iagttog

den danske Rondealmues Skikke, meente, at dens til Sygdommes Kur

anvendte overtroiske Læsning og Trylleformularer nedstammede fra Oldti-

dens Runer, endskjondt de tildeels vare blandede med katholskeTilsætninger.

Han saac f. Ex. i Stege i Fyen etslags Runer, blandede med Kors, malede

med Kridt paa Vinduer og Dorre, for at bor( jage Feber-Dæmonen. Naar

den uoplyste Bonde i Sjælland troede at et Kreatur var "forgjort*' eller

"krammet om Natten afunderjordisk Tojerie'', maafle en saudan Djævel, ikke

alene af en saakaldel klog Kone læses og korses men og rygesbort med Svovel,

der under aaben Himmel antændtes paa en Træsko (forhen baaren paa et

Mandfolks hbire Fod) og bares, under en sagte Mumlen, tre Gange avet

*) Valnsdicla 1, c. 150, 8aiut lycrlniijfs Anmærljn'ing sanimeøtefls S. 8C8»

••) lsrir«Uu|;a Sjt|;a (llolum;, 4 S. 40.

**.) fyilscs UiivclmnQ i topo{;rapliislf Juiirnal for JVorjje 17de llefCc, 1796, S. 23.
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til '^Ejiyptcn eller Blolsslijergf" *). — Finner 0{f
Cclter anta{]^es af mangle

Ibr at have været vort Nordens ældste Beboere. Ogsaa bos disse Folfc

spores endnu bin ældg^amlc Skib. Soudajj Morg-en plejer den overtroiske

Bondekone i Finland at g:aae tre Gang-e mod Solen, i en besynderlige

Leg^cnisstilling', omkring^ bendes Ktier, boldende en brændende Fakkel,

samt Kniv, Oxe, en Sejfl ogf Gaardens Niig-le, — uden Tvivl, for at

bortjagte alle onde Aander**), Sag-kyndig-e anlag['e det for en Levning* af

Druidernes Ceremonier, at Hoiskottcrne endnu, idet de nedbede Himlens

Velsig^nelser over sigp, g-aae, med Solen, tre Gangfe omkring* Kirken eller

0{r om de fordum hellig^c Steensætning^er; dersom de derimod ville frem-

kalde Ulykker over Andre, foretag-e de tredobbelte Omg-ang^e i den mod-

satte Retnings* Denne Omg-ang* kaldes Vejen mod Nord, lig-csom bin

mod Syd ***). En saadan Gang* mod Norden anprise og^ de svenske Hexor

som nytligp til Syg'dommcs eller de dem voldende Dæmoners Fordrivelse.

Det kan ikke betvivles, at Nordboerne i det 8de Aarbundredc

mecst skrevc fra Venstre til Iloire, men de bave dog' været vel bekjendte

med den ældre orientalske Maade som ber sees at være blevet brug-f, men

rimelig-viis da kun er blevet anvendt til Indskrifter, der i en eller anden,

Henseende, ved deri indeboldtc Bunner eller Besværg^elser, skulde frem*

bringre overnalurligre Virkning*er, som stilede til Guder eller Dæmoner

ved de af dem meest yndede Skriftteg^n, Derimod vide vi ikke om en

saadan Sfcrivemaade var almindelig* paa den Tid de ovenmeldte uplandske

Steenindskrifter blevc affattede. Hvorfor den Babuslebnske Indskrift,

som synes at være fra Hedendommens sidste, eller Ang-elsaxernes furste

kristne Tider, C^llsaa det 7dc Aarbundrede), bar faaet sin bag-vendte

Retning', kunne vi bcller ikke forklare.

») Den iiordsjx^IIaiHlsIic Almues l^aralitcr, Sliihke, Meninger oq SprO|r, A'y Ucifr, 1824,

S. 227 o. 1\ 243 o. f.

•*) Itiilis, Finiilaiul und seine Mcwohncr, 1809, S. 305.

•*•) John Smiths jalliselie Altci rUuiucr (1782), 2 Tli. S. 153.
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At Ma{ylhaverne i Europa efter Kristendommens Indforelse for

en stor Deel stræng-eliff forbude de Skikke, som brug^tes ved den bedenske

Gudsdyrbelse, men indfiirte andre fuldkommen modsatte med den kristelig-e,

var mejfet naturlig-t. Blandt andet forbudes Omg-ang-e mod Solen og i

en bagvendt Retning, ligesom ogsaa anden dertil borende Overtro f«£x.

at Hvedeborn, malede saaledes, at Kværnen drejedes mod Solens Gang,

vare braflige til Forgjurelse o. s. v.*),

2) Det er bebjendt, at Hedningernes ældste Bonncr og Besvær-

gelser var aflTattede i Vers, der deels mumledes, deels udtryktes ved en

egen dertil indrettet Art af Sang, kaldet galdur (Angelsaxisk galdor^ de

gamle Tydskeres kaistor o. s. v.). Endnu i det iodc Aarbundrcdekjendte

Nordmænd og Islændere cl vist Versemaal, under Navn Galtlralag

(Tryllesanges Versemaal); baade det og det saakaldte Slarkaffarlag (Stærk-

odders Versemaal); see ovenfor S. 95, 91, jfr. 90) vare en Green af den

Hovedklasse, der under eet kaldtes Fornyrdalag (de gamle Digtes Verse-

maal, endskjondt man og gav denne Benævnelse til en Underart af

samme, eller endog tvende saadanne); i en af delles Versearter er hele

Runamo-Indskrifltcn forfattet,— og stemmer tillige, hvad der er særdeles

mærkeligt, fuldkommen overeens med Tryllesangenes Metra, f. Ex.:

itunatno. Galdralag,

Jlildikinn riki nam — pat ero**y kvceffis lok

Garpur inn hjo pd er ck reist —
Uli eid gaf— en stillis lof—
Vigt Odin runar* soiia ck fund kontlngs —
Hvingur fåi fold i ægi —
fall å moUL soilak fremd

Alfar åstagoS soltak itran jarl —
Ola (fjai) ok audsala —

*) Scc f Ex. Buehards ælrl^^'^flnilc Samlinjj af Dohrelcr iii. Ih hoH Jacob Grimm, dciifscLc

AJytliolo{;ie, S XL, Overtro i det 14dc Aarhuiidiede, ssl. XLVIII,

**) Da Ordet lok hun findes i Flccrlallct, mna Ler nudvendi^; læses cro for Udgavens cr.

r
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Odin ok Frei (på er ek reisi)

ok Asakun (på er ek reist)

fariy fnri (fold t ætji) —
fjamhim varum, (ok anffsala)

unni Haraldi kaldan sjå kili —
ærin sigur. Njoli aldurs.

Den Priive, som Snorre Siw^leson har {jivet af det sidstmeldte

Vcrsemaal *), bcstaaer liun af femlen smaae Vers eller Linier, og: dog

finde vi blot I ni af dem melriske Paralleler til hele Runamoindskriftcn

som bestaaer af fforten sl!{fe Vers eller Linier! I\eppe troer jeg* at

IVogen^ ved at sammcnlig'ne Runamo-Indsltriflen med andre mcjj^et læn*

{fere oldnordiske Digte, vil finde Stof til en saa tilfredsstillende Sammen-

lignings med Indskriften i denne Henseende — og: saaledes holder jejf

mig^ overbeviist om, at den er afluttet i det sande ældg^amlc Galdralag^

som i Hedenold brug-tes til Gudernes Paakaldelse ved saakaldte Trold-

domssangc **).

Snorre Sturleson vovede al sluUe sit Hædersdigl for Kong* Hakon af

iVprge, og hans Svigerfader Skule Jarl, med dette i kristne Tider ellers

mestendecls bandlyste Versemaal,— hvorved han endojf ikke usandsynlige har

taget Hensyn dertil, at lijyesom de oftest onde Onsker, Jer udtryktes ved

•) Snorraedda me<y fiikdlilu Hasks C<lff. Gnldralag S. 269. rorliorlninfjernc (ved r /i-

ualc) cre her hcelt udtrykte lor Udtalens 0(; Wn'sciuu.ilets Skyld, lici i Ibrckomincr

cn Art af de (^jcntafrclscr, som nj<^>*M<^ fandt Sted i sUj;c Vers, men paa.cu længere

OQ luindre udtryksfuld iMaadc end i nunamoindskrifteii

:

htddan straum hili

kaldim sju kilL

•) Jfr. Ef/(fci t Olafscns Bcrctniu{;er om oldnordisk 0{; islandsk Overtro: "JVttt var en hcii

Grad af Galder eller licxeri, sum iiogct li{;ncdc Scid, Den var en ved indfaldende

Leili|;lied strax di{;tet andægtij; Vise, sum indeholdt Last oq Forbandelse

skulde rndelifr virke paa don l*crson, der blev sijftet til, for at {fjore ham i noj^cn

Maadc ulykkclifr. — Poesien var jycrne cenfoldifj lij>;cfrem, — Versarten kaldteø

Oaldraliu/ o^; SturhnåarUiff (som er no^yet nær det snuime) fordi Stærkodder skal

have brujj^t den/* Heise i(;jennem Island 1. 470. Næsten kunde man fristes til at

troc, at denne ypperlifje 01d{<;randskcr havde kjcndt Uunamuindskriftcn og herved

sigtet til dens Ucskail'eiihed og Oprindelse.'
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Galdralaq^ efter den da lierslicnde FoIl;clro plejede at opfyldes, formedelst

deres overnaturligge Kraft, saa skulde og-saa lians Slutn!n{]-sonsl;er om

Kong^ens Hæders Forherli{felse (il Verdens Ende, samt hans o}f Jarlens

lang-e og lyksalijje Alder, udtrykises paa en hcldspaaende Maade og^ ind^-

gyde fast Ilaab om LyfeonsUningernes Opfyldelse.

Ovenfor (S. 137—140, 146, 169—176) liar jeg nærmere om-

handlet og tildeels anfort saadanne ældgamle Trolddomsvcrs. Et Side-

stykke dertil er den berygtede saakaldte Busluhæn (Buslas Bon) sjunget

af en Troldkvinde Csom tillige ristede Runer), efter en sandsynligvis

ældg-ammel Tradition, for den hedenske Kong Herrod af Ost-Gothland,

der skulde tvinge ham til at afstaac fra det Forsæt at ombringe sin

egen Son. Det her herskende Metrum stemmer overeens med det \ Ru-

namoindskriften*). Der er Hedenskabet ublandet, men ved og efter Kri-

stendommens Indfarelse fremkom hdlst besynderlige Sammenblandinger

af begge Religioners Guddomme og Helligdomme i overtroiske Bonncp,

Trolddomskvad og Characterer **). Allerede i det 8de Aarhundrede

) Scc ItafHf ForHaldar^Sognr III. 202—206. Da <Icri indeholdte onde ønsker stemme
tiJdcels overeens med de Forbandelser, som Sij;riiii (i Eddasanjjenc om lJeJ{;e

llundinf^sbanc) udoste over sin Broder Dvi^ som hendes Ålands Alorder; Sæmunds
Edda« store Udgave J ly 105—106.— Boseø og; Hcrriids Sa{>;a (grundes sikkerlij; paa oild-

gamle Folkesajrn, men er dog blevet meget udvidet og udpyntet i sildigere Tider,

saaledes som den nu haves.

••) O^ffiaa hos Angclsaxernc, af hvis Besværgelser og Tryllekvad, dog mccst eller aliene

af denne Art, man endnu har nogle tilbage. Adskillige af dem findes hos Jacob

Grimm 1. c, "Beschworungcn I-IV (S. CXXVI-CXX Al) De ere heclt eller

tildcels alfaltedc i Vers af den ældste Art. I den forslc (mod Stiksmerter) findes

intet S|>or af Kristendom, men derimod af Asers og Alfers gamle Dyrkelse (jfr,

ovenfor 8. 361, 368). Den anden anordner Lcdcuskc Oifringcr med Ualvkristcligc

Signclscr o. 11. f. £x.

eordhnn ic hiddt

and itpheofon, o. s. v.

Sangen ficlv kaldes gealdor (vort efnldur). At drn ægte Kjcrnc af denne Besvær-
gelse er bedcnsk, kan vel sluttes af Sprogets og Indholdets paafaldende Lighed med
de, som ud{jjore de ældste nordiske Hvad, f. lix. (ved Omskrivning):

yétificlxaxish. Oldnordisk,

llål ves f»u folde Ileil ves {)u fold

iira mo5or! fira m65ir!
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\arc adsliillijye islandshc Lnndnamsmænd (eller de fursle I^^yl>y[y{f<*rcs

Ilovdinjrer) lialvhrislne, men dojy l;iin saaledes som f. Ex. Helg"e Majyre,

om livcm (roværdijyc Forfailere bevidne, at lian troede paa Clirlslus, livor-

(br lian fcaldte sin Bopæl Clirislnæs (^/im/iir.s;j men djrLede allijjevcl Thor,

og" gjorde Lofter fil liain paa Siireiser, ved l;rigerisl;e Foretagender og

andre jordislic Anliggender af sfor Vigtighed*), Fra den sildigere Mid-

delalder have vi endnu overlroislie Trohhlomsformnlarer af Folfc^ som

henvcndle sig paa engang haade til Bibelens og* Kddas san-egne Guddomme

o. s. V. En saadan Biin, for at udvirlc heldigt Terningkast i Spil, inde-

holder versificerede Besværgelser, ild;e alene (II Tlior, Odrn ,
Frigga,

Freia o. s. v. , men ogsaa lil Christus, den hellige Jomfru, Enoch og

Helias!**). En anden vidtlof ligere og^ forraodenllig bedre bevaret Trold-

Lfo J)u ftvoYon(]c hu })u f^roande

foftro (joi'ylird loftre iyWd

£ruiu to nytte. iii-uin til nyljn.

O'. Hil T.'i're Hij; Jord

MrnnesliCiios Mo«lor!

Vier Du jirooiule

i Guds Tavii

AC roder (Kiide) fyldt

til Mcnncslicrs Nytte.

I VI hedder det Llandt andet:

Sij;e|>enIdor ic befale,

Sijje(;yr6 ic nie vejjc

vorBsi^;o and vc»rrsi/jp,

Jfr. dc inanjjc ovrifje af Jncoh lirimm Scimincsteds meddeeltc tydsUe fiesvacrfjelscr.

Af disse hærrr VIlBIt, IX o. 11., lij»rsom o|; adskillij>e li{;neii<Ie ]>landt dc nordiske

ftij>ers Almue, tydelijrc Spiir afde a>lds(e Versarters Alliteratinn 0{r iMetra. Binderiinor

fder n»ej;et lifjne de n(>r<lisKeJ fandtes ved E\y paa et ILidl llaaudtajj [anså) fastlicftet til

den indvendi{;e Side af i>t SolvsKjold, udvciMlifj^ ziret med Ki|;ur« r af Dyr ojj Slanger,

ui. ni.; det er al'htldet paa vi af de lierlioslV>l{>(Midc Kobbere^ omhrinj; Skjoldets ind-

vcndi{;e Hnnd var en auf>elsaxish liidslvrirt aiibraj>;t med latinsli-]>;otliiskc Bo{>stnvcr,

indehoKleiide vn IJon til Herren (firt'htcti ) i lialvriniede 0||; allitererede Vers Om Be-

skjicrniclsc for Kjeren o s. v. (Ilickcs Disscrt. Kpistolar. S. 18—188),

Landnama Sdie n^if'S 12te Itnpitel.

*) EnMcn»bran i den Arnu<in:i|>nieai)sliC llaand^laiftsamling No. Sd-l 12. Som e» Priive

paa Verseniaalet anfore vi I-'olj-enile :

JtV.' sfvrt pik
^

Vyri par Ok Odin

•48
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(loms-psaiiuc skulde synjjcs 5 Ganjje for Solens Opjfanjf, idet man vad-

sl;ede Ha*ndernc med visse Ceremonier, heelt i{}jennem i det blandede

Foruyråa- Gnldi-a-Lf/ff ; den shnide især udvirlie Shindsnin^j^ af de

Mæjrtig-es Vrede, Ran 0{]^ Forfolffelse, samt dissos Forvandlinjf til Gunst

Ojr Velvillie^ almindelijj Fcdkejndest
0{f

Tjenstvillijrlied ni, m. *). Kvadet

indeholder, at den som sanjf det bar "en Æg*irs-IIjelm" paa Panden,

naj|tet Forskriften bestemmer dertil et Kors (altsaa forhen en Thors-

Hammer?) Indjjnedet derpaa med Blod, Dujy og" Saften af en vis Plante

imillc/olmtn) pluldtet lor Solens Op{fan;>\

Andre L-evning'er af saadanne ældgamle Trjllevers have vedlige-

holdt sig- i Island Hjye indtil vore Dage, paa en hemmelig' Maade i Hexe-

raestrenes Trylleformularer f. Ex.**)

at pit pvcrs^nit

n pcsm teninga . .

.

at pli Fjiilnir

fttlln Ifitir

pat er ek hasta haun.

Uisse Vers u. 11. crc f'ormotlontlii; oprindelige, men dc ](n8tc]if;-ovcrtroisl(e fiildi^rere

lilfojeUe,

*) Den er opbevaret i samme llnand.skrlft; deri hedder det blandt andet:

Fjon pvte eh af mer

fjanrtu mtnua^

rtin ok rei'd'i

rikrn mftnna ^
—

sjni hverv u mih

sælflnr mtgnm
Æffishjdlm er rk hev

imillnm hruiia.

I nyere islandske Hexebogcr formanes Læseren, forend lian rider (il Tingel, at

fremsige denne kurtc Bon :

ok dnglntig pinni

Dvoltinn minnl

a: Jeg loer niij; i Ung
Og i dit Dagbad

min Drot (llerrc)!

**) Kftcr <1en ovcnmeldte baandskrevne Hcxebog, som filbcircr det hongeligc Museum
fur nordiske Olilsager. Dc auforte Vers vidne tydelig om deres UedcusUc Oprindelse j

i en anden saadan Iton cre de beranforte Ord indskudte, men der staaer, istcdet for

onilHm, del rimeligvis nyere engltim (Engle).
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Heill af himni^

hjalp af joråu^

sigr af sola,

aæla af tiinfjliy

stod' af sfjornum,

.stip'kr af onduuu

Held ira Himlen!

Hjelp fra Jorden!

Sejer fra Solen!

Lylisali{}'hed fra Ulaanen!*)

Ristand fra Stjerner!

SljrliC fra Aander!

Ogf i Besværffelser mod en ond Aand eller hadefuld Fjende:

FlySu oh fardu

frjdsia ok hrendn!

Angri pik

allar kimhir

sem skapadar eru

ok skirast (?) kunua

héåan i fra

d hhnni ok jorffu.

Fly
0}f

far,

frys ojy brænd!

Di{}' bedrove

alle Væsener

som ere skabte

Og- Lunne forldares (?)

herefter i Himlen

og* paa Jorden!

Lige indtil vore Tider har Almuen i Island havt stor Frygt for at

opirre fortrinlige Slyalde eller paadrage sig deres Vrede, om de end ilsfce

paa nogen Maade befattede sig med Hexeri eller Trolddomslumster, da de

Overlroislsc meenle, at naar en saa hoilbegavet Person i regelrette Vers

udoste sin Harme eller onde Onsl;er over Nogen, denne da vikle times

en stor Ulykke, endog en brad Dod eller et lignende Llbeld. Den Handling,

hvormed en snadan Fortryllelse udfortes, kaldtes at kvcda a, hvanle, synge

eller digte (I\f»gen noget) paa, og Personen, som meentes at være for-

synet med en saa overnafurlig Magt, kaldfes Jlkvæda-skdld^ paakvædende

o: Skjæbnebeslemmende Digler, IVaar vi vide, at en saadan Overtro

var temmelig udbredt blandt et ellers oplyst nordisk Folk i sidstafvigte

Aarhundrede, kunne vi ikke undres over vore hedenske Forfiedres store

Frygt for Besværgelsers og Tr^llesanges vidunderlige Virkninger. Det

var maaskee i Overeensstemmelse med denne Tro at man, da Katboli-
%

*) Jfr. en overtroisk Aftenbon blandt Wcinielands Alukue, lueddeclt at'Fcrnow idels

PcRkriTeIsc : *'Si(;ne mi{; Sol ocli Mi{;nc iitif; niAnc och all den friiyd snro »lorden bar!"

18*
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cismen var i sin Flor, i Island 0{f IXorjjo sagde "bandsynjye" ihanns^nyjiC)

for „bandsælte" o. s. v., da man netop tillajfde denne Sanjj de -{ramle

Resværjjclses —
0{f

Trolddomsqvads onde Virluiing-er *).

Den Overtro er {fammel i Norden, af Trolddomsvers, Besværyelser

cller ISonncr vare de allerUraflljyste, som lumde læses bajjfra ojy dojy

g"ive den samme Meninjy; den har i adslullijje Aarhundreder lijye indtil vore

Da{re gjeldt i Island om det Slags Vers, der Ifaldes Sléltuhdnd^ fordi

de, naar Ordene læses ba[f fra, gjeng-ive den samme Mening*, og* dog^ lumne

ansees for reg'elrette Vers^ de hore til Rimernes eller de islandshe Balla-

ders saakuldte Melrum. Paa samme Maade han vel bverfccn Galdrahuj eller

Fornyr&alaij behandles, men dog* I;nnne de deri affattede Vers, naar man

med Flid har lag^t an derpaa, læses saaledes bag^fra, fra Hoirc lil Venstre

(eller omvendt, hvis de fiirst shreves paa den modsatte Maade) og^ alligevel

give den samme Menin}}-, som Skjaldene fiirst havde lagt i dem. Saaledes

ogsaa Runamo-Indshriften paa Tolgcnde Maade (jfr. ovenfor S. 6S—66):

?Mgr orm

Haraldi unni

Varum fjandum

fari, fari

Asalam ok

Frei ol; 0{)in!

(Fjai) Ola

AstagnS, Alfar!

Mold a fall

fi'ii llrmgr!

Itiinar 0{nti vi'gi!

Gaf eit Oli

Gardr inn hjo

IVam rilii Hiiltehinn

*) St'C <4lrrs om denne Overtro EspoUns idands Arhahir VI, 27; i)5»
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VeclsaiilotlcsOrd for Ord at læseliitlsl;rin.en forfra, (laden oprindelig-

er slirevct bajrfra, udkomme, paa en fuldliommen iitvunjren ojr sprojjrijftij}:

Maade, de selvsamme Ord ojf Meninjj- som de, der maatte lillæjjjjes den, la^st

fra den modsatte Side. ]\eppc lian delte være aldeles tilfaldig-t!

Det er sandsynlifjt, at Haralds Præster og- Slijalde ved den af

dem over Ring^ og* Ole udforte Bandsjtijfelse forst have afsjung-et Ru-

namo-lndsliriftens Vers ojy dcrna^st runet eller mumlet dem Jjag"fra. Dette

slutte vi af den Sang", som almindelig^ plejede at holdes ved Udforeisen

af saadanne Trolddomskunster (Galdr eller scid^ —
0{f

tillig-e af Opteg-

nelser i oldnordiske Membraner, f. Ex. en i Stockholm, hvor det fore-

skrives, at man, for at indjag-e sin Fjende Fryg-t, sknlde indskjære Runen

Hafjl i to forskjellijyc Former paa en Birkekvist, som maatte bæres paa

Brystet 5 saaledes udrustet skulde man, naar man forst saae Fjenden, læse

den Valdemarskc Sammensætning: at Runealphabetet tre Gang^e retvendt

ogf tre Gan{j|'e bagrvendt. Den er vel saaledes bleven substitueret istedetfor

de gamle Tryllevers (ffaldra I
jod^) som åa under haard Straf vare forbudne.

Det synes vsaaledes ingenhmde at være en blot Tilfældighed, at det bag-vendte

Runealphabet er anbra^ft paa adskillig-e af Nordens ældste Klokker (see

ovenfor S. 550) især da man og-saa paa dem læser katholske Bonner og*

Velsignelser i den samme forkeerte Retning- f. Ex. ^/yc Maria grncinplcna'^

paa en anden O/y/: ave Maria^ Jesus o. s. \. Det er bekjendt, at saadanne

Indskrifter ellers tit bestaac af latinske Vers, der sigte til l^lokkelydens for-

meenllige Kraft til at forjage Djævle, onde Aander, Hagl, Torden o. s. v.

I den sildijyerc Middelalder misbrug-te Overtroen kristelige Bonner

0{f Former, ved at forbinde disse med de ældre Trolddomsskikke. Ka-

tholikerne tillagde, som bekjendt, Herrens Bon en stor Kraft; nog-le troede

at frembringe ved den end vidunderlig^erc Virkning^er, naar den læstes

bajffra. Mærkeligt er det, at denne Overtro, forbunden med hedenske

Skikke, endnu snig-er sijr lonlig- omkring* blandt den danske Almue.

Folg-ende hertil horende mundtiig^e Underretning" er meddeelt mig- af Hr.

V



382

Pastor Willemoes til Herr6l{fe*). Da lian var Sog-nepræst til Haarlov i

Sjælland betroede en Bonde i Sojjnet ham paa l)udssen;>;-en, at lian, for

al befries fra en Sy{fdom, efter en Hexemcsters Kaad, havde gaaet tre

Gang-e omkring- Haarlov IJoj (en a^ldjfammel Grav- eller Ofler-IIoj som

li{fgcr paa Kit hejj-aarden, med Spor til Indjjfang^ fra Osten) og- læst Fader-

vor bagfra. Dette Slag-s Kunster sig^e Hexemeslerne at Bornene biir

lære forend de confirmeres og* da skulle de, naar de ere komne ud af

Kirken mumle Fadervor hemmeli{f for sig- selv paa denne Maade. Hr.

fj'illvmoes anseer det som en af Uexemesleren lilsig^tet Forskrivninjj- til

Djævelen og- hans Lære. Den Vendinjy har denne Overtro nemlijy tajyet,

men dens fiirsfc Oprindelse synes dog" at lig'tfe i den lieromhandlede aild-

g-amle Mening" om overnalurlig^e Virkninger af Bonncr eller Vers, som

læstes bag-fra med vedborlij»- dertil fojede Ceremonier.

Meg-et g-ammel er Oprindelsen til hin Overtro; den nedstammer

muelig^ fra Hebræernes, Syrernes, Arabernes o\r flere orientalske Folks

bag^vendle Skrive- og" Læsemaade. 31an seer, at disse Folks Mager, Kaba-

lister og" Overtroiske salte fordum stor Lid til den magiske Kraft af saa-

dannc Ord eller Bamser, der udtrykke den samme Mening, eller endog

blot den samme Bogstavlyd, naar de læstes forfra^ som naar de læstes

bagfra^ f. Ex* det beromte

ABAANA.ØANA.ABA.

Kopp opregner 16 ham bekjendte gamle Amuleter med denne fuldslien-

digc Indskrift, som ellers paa mange andre er bleven noget forkortet eller

fordrejet. Endskjundt den stedse findes med græsk Skrift, tilhorer den

dog aabenbart de orientalske Sprog. Alle Forskere 0»f hvilke Raspe

forst bemærkede hin dobbelte Læsningsmaade) ere enige om at antage

Indskriften for en magisk eller talismanisk Formel; Bellermnnn o. fl.

udledte den af Hebraisk og forklarede Ordene; Du (er) vor Fader;
_ _

' -- - _ ' TV - _ - , - _|.^_

*) Han havde i sia Tid indberettet dette til ai)f. nisl(0|i J^iunier, ug dcnuc li|;eJedos

fgrtalt m'iQ liovedindlioldct af Herctningon.
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Gescnins foretrækker det Syriske, men uden at forandre McniuQcnJ^Ropp

anfajfer Ordene for Hebraisk ,
og (roer at de Ijtir oversættes: "Kom

vor Fader!"*)

Denne Amulet-Indskrift er saa mejjet mærkværdijyere for os som

en af dens Afændrinjyer er funden her i^Danmark, anbragt paa en sleben

Krystalkugle af Bjergchryslal:

ABAåØANAABA
blandt de skjonne o{f kostbare Oidsajjer af det fineste Guld, som i

Aaret 1820 bleve opg^ravede af en Banke ved Aarslev Kirke i Fycn i en

hedensk Begravelse, som indeholdt Levning-er af to Skeletter**).

Denne og^ anden lig*nende Overtro vedvarede til den sildig-ere Mid-

delalder, o{f den (eller dens Befordrere) |udfandt endog- til sit Bruj

Bamser uden nog-en fornuftig* 3Icning', som ikke allene kunde læses bag-fra

paa samme Maade som forfra, men og^saa baadc ovenfra og nedenfra,

altsaa i fire forskjellige Betning-cr

s X T R

A R E P O
T E 1\ E T
O P E R A

R O T A S

*) l*nla!0{rra|)li. cvil, 1829 T. III S. 681—685. Der meddeles ojysaa en Aflrp.ninf; af en

Gemme, rnrestillendc en æjjyiih'^Ji Guddom. Til Læserens lloirc er a b i. a n a skrevet

forfra, til Venstre derimod bn(;fra, men @ sees allernederst i Alidten.

•*) Fundet bestod af fol(>endc <Ilds.i(jer: 7 runde IMader, uddrevne i Form ;if Lovc-

iioveder, omjjivnc af en Stjernekrands; (il ethvert af dem vare mindre fiirkantedc

Plader lief'tede med mejj^et fine Guldkjederi desuden et sttu't Gulds|Kcndr, en Btur

kunslijr Guldnaal en Finjj^errinj; al* samme Metal,* adskiltijjc at' disse Smykker
vare (ofr andre havde været) besatte med Granater ojj Karneulcr. Desuden fandtes

et stort Spænde 0|f en Skee af Solv, lo store S^kaaler, en Kinjj m. m. ojf Levninjfer

af eu Træspand. Itostbarliederne forvares i Kjobenhavn i det Kon];clij;c[ Kunstmu-
seum, men Kobbersaj;ernc i Museet for de nordiske Oldsager,— Htalsrand rctlrl Si-

motiseu skrev strax noijlc grundige archæologiske Itemærkninger over Fundeti Hempels

Tidende Nr. 56, hvorved han gjorde opmærksom paa Indtnkriftens forst ommeldte liebra

iske Betydning 0|; dc Liivchoveder, der undertiden findes paa Ahraxas Gemmer m. m.
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Denne Formel nnsaae især de islnndslæ Hexemestero tov meget Israftijy,

og- siig-le at ufltrjldie eller anbringe den paa fbrslsjclligc myslisLe Maader.

flerlil laiyfter sig^ atter den ovenFor S. 380 ommeldte Tro om de Vers

i Modersmaalet, som lig-esaavel Lnnde hrses l)ag(ra som for/ra, uden al

forandre den ellers tydelig-e Mening', — og- denne Egenshah Undes, som

jeg ovenfor har stig^t at g'odtgjore, ved Rnnamo-Indsl.riften.

^ '^%) Foruden de eg-enllige Bofjfstav-Characterer i Runamoindshriften

forekommer den mig- at indeholde forslyellijye Tej^n, hvillse jeg- med Hen-

svn lil det ovenfor S. 569 o» f. om anden indvildet Skrift anforte^ formoder

at maatte have en eller anden sindhilledlig* Belydning*. Disse Formod-

ning-er tillader jejr mig* her at meddele:

a) Shrifludtrykhene i IVavnet for en af IJarald Hildetands vig^tig-sfe

Modstandere Uii (flM) eller :Oli synes at være forsætlig- alTallede paa

en saadan Maade, idet a), den forste Character (fl) vel er stor, men dog^

lig-esom sonderhug-g-et eller halvforstyrret; herved udtrjldscs maaskce det

Onslse, at han selv maafte hlive saaledes hugget i Styhher, men ^) de Tolgende

Bog^staver af i\avnef (M) ere (anbrag te i en Bindcrune) meg-ct smaae; mulig'

for at antyde Personens Fornedrelse eller forestaaende Fald. Allerede de

g^amle Romere ojr deres Lærere, de chalda;isl;e o. fl. Mag-er nærede den

Overtro, at et Menneskes Afbildning-, eller i Mang-el deraf hans I\avn

eller INavnetræfc lumde, ved at hujfg-es, stikkes eller kradses, med Anven-

delse af visse Trolddoms-Ceremonier, Sanjfe, Ridsning*er o s. v. saaledes

bearbeides af Ilexemesteren, at den Afbildede eller ved IVavnet forestille

Person derved lilfojedes Skade ojr Ulykke. I Middelalderen ogp end se-

nere regnedes disse Kunster til de farlig-ste og- slrafværdig*ste Trold-

domsarter*).

*) De iiirt/fislic Freinstillin/;cr og Exccrationcr ni. m. af Oprmaiiu-us's Hillcde og Navm
cre bclijciKlto. B*ave Joljuii dt'ii furdoiutc 1:517 i ru Kullo <1(> Hl;niiiiuclij;c i^lis-

bruj;, som llexcuitistcnie i Uwiis T'ui Ix^h-cve ved oii lif;noiwtu Itchiutdtiiif; at' clea

franske lioog (Jarl den 4dcs fujara eJier tt/pariitin, Soc 'UovsCs Oiuuuat>Jiia{;ie I,



b) Under (Ic Cliarnhlercr, scm udtryllic Navncl O/c o|j don af Iiam

forhen aflajrLc, men siden Lrndle TrosliaLsced er cn Figur anbragt , der

liffner en Slang-o. Derved erindres vi om den fig-nrlig: udfrytte Senlenz

al de Kder, der ild;e blive holdte, pleic at bide RIeencderen*) — rime-

lijyviis som {jifti{ye Slang-er , der netop, efter Eddalæren især, skulde pine

Mjecnedernc i Underverdenen**).

c) Under Ringos Navn, anbra^yl som et Monog-ram, sees tre tyld;e

Punkter, der rauelig^ slailde forestille Slyng^esfcne (eller, efter den oster-

landsfcc Taleraaade, Anstiidsstene, der foraarsag^e Fald eller Sliid) og* mod

Figurens hoireSide synes tre Spyd at være rettede. Belydningen herai

maatte, efter det nysanforte, naar nog^en majpsk-symbolisk Antydning;"

her antagres, falde Enhver i Oinene. See ellers den runolog^iske Udvihling-

af selve Cliarakteren ovenfor S. 307—508.

ti) I Cliarakteren Asalmn ((Judeslæg-fen) og^ fra det hellige Ord

Asa hæver en uden for selve Indskriflen forlæn{jet Streg- sig- opad, —
mueligf for at antyde Biinnens Retnings mod Himmelen og- den ved Ordet

udtrykte Guddom. Just en lignende Character forekommer som den

vig-tijjslc og^ midterste i en af de Troldrunecompositioner, som de nyere

islandske Hexemestere ansaae for de mest kraftig-e, og^ som her sees af-

bildede paa Tab. Xlf, Fiff 5.

e) Af Ordet ^Z/" (ar) svæver del halve som en særegnen Charakter i

Iliiulen. Beteg-ner dette de himmelske Lysalfer? Andre Alfer meentes at boc

paa Jorden eller i Dybet. Skjddc disse da betegnes ved den bag-erst ne-

denfor staaende (nu mulig: udslettede) Deel af den eollektive Benævnelse?

*) pik sKt/U fillir Dir skulle nllc

ci.tar hitn lider hide

Jivir cr Hclffft som Du lloI{;c

Itufitn' vntitt! suvvi Jiar! —
udbryder Sij^run i sin Fortvivlelse over siu tabte Ilc!(;cs Diid i det bcrbmtc ICdda-

difjl QfMd. Sæm. Il, 105).

Ei'tvr det lieroinliaiidrcdc Sted i roloxfnl o\r den ynjyrc Edda; jfr. B^ddalærcii

dens Oj>rindcl.sc IV, 270

—

272. Ojjsa.i IVrscrnes Helvede si(;cs (eller Zendsl;i in«'riie)

at vrimle af Slanger (I. e. 338), samt lijjeJedes Indernes (S. 394).

49
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At Navnet Oli, da det anden Gang^ forclsommmcr (! Accusativ)

sees aldeles nedvendt. Lunde 'maaskee have den samme Betydnings som

den, der tilsijjtedcs af Persernes Mager oy andre Skrivere, naar de g-ave

Ahrimans Navn en nedvendt Retning, da de nemlig Lelst unskede at

han hovedliulds nedstyrtedes til sin Afgrund*).

Af alt det Ovenstaaende han jeg ihke slutte andet end at Runamo-

Indskriften har hcstaaet af saahaldedc Galdralioff, svarende iil Grækernes

KaxaSsffLC, i samme Betydning; slige Trolddomssange skulde decls ud-

virke Held for den de vedkom, som f. Ex. vor Harald, dcels Ulykke for

Modstandere eller Fjender, som for Ring og Ole; — Plato ommelder

slig-e Besværgelser af den sidste Art under den ovenanforte Benævnelse,

—
^ og I?r6W.y(erf medbragte fra Athen to Blyplader, fundne imellem Rui-

nerne af Akropolis, med Indskrifter, der indeholdt onde Onsker over visse

deri navngivne Personer. Vor lærde Landsmand overlod Åkerhlad disse

Indskrifter til Undersiigelse og den Sidstnævnte bekjendtgjorde dem i et

fransk Tidsskrift som jeg nu ikke kan opsporge**).

•) llyde de relig. vet, Pers. Cap. 9 p. 92, jfr l\opp K c. III, 47.

**3 ilr. Gelicimc- Lcgationsraad Br'éndsied har havt den Ciodlied at meddele niij} Fiil-

};ende efter den Llottc Huliommelsc. Den ene Indskrift he{;yndte saalcdes: THI
$EP2E$0NAI KAI TOIS KATOAÅIMOSI KATAAQ (Navnene i Ace. af de

Personer som Indskriveren forbandede) — KAI Celler IVavncnc i Aec.) TOIS
AYTOIS KATAAQ.
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Indhold^
med Henvisninger til den paaRilgende Fortegnelse over Kobberpladernc.

i^iif^olsnxiskc (ellrr lydske) Runer i Skandinavien (paa en fra en norsk (Jravlioi til

JiCfjerspriis l>rn(;t Mindesten) 887 (656); paa ^det ved Tiindcrn sidst fundne Gnidhorn,

396 (656). Guldliornsrunerno paa ))ickinj>;skc Stene 419 (656, jfr. Svcrrijj 652). Blandede

nordiske 0{j tydsk-anjjclsaxiske Runeindskrifter i det nuværende Danmark (med llcrtuj;-

dcimmet SIcsvif;) 454 (651, 656); i det nuværende Norge, 485 (651)? i Sverrit; 619 (652.

653)» Mystiske Rindcruncr m. m. i underjordiske Hedenolds Slenslurr i Norre-Jylland

514 (651—52) Andre Indridsning;er af Billeder Of; Runer i eller paa Hedenolds Gravhoic,

Stenkister, Stenkamre o. s. v. i Skaanc og Danmark (m. m) 538 (jfr. Kn|;land ,
658).

Notater om forfikjelli|;c Runcindskrilter paa Steno, fundne i Danmark (med Slesvig) og

dels nordlige Bilande (Island, Færoerne og Griinland), som enten ere nylig o|>dagcde eller

hidindtil Ijave været ubekjendte, 547 (651, 652, 654, 655, 657, 658 jfr. 653). Om Runeind-

skrifter paa Amulclcr eller fnrskjcllige Gjenslaiide, brugte som overtroiske BcskyttelscR-

midler m. m., 577 (650, 651, 655, 656, 657). Et Urnelaag med nordisk Runeindskrift fra

en Gravlioi i Tbiiringcn (med Bemærkning om Runer pnn cn Urne, funden i Danmark)
6()8 (649). Angclsaxiskc Runer i Storbritannien 616 (655). En ældgammel Guldbrakteat

med de saakaldtc tydskc cUcr nngelsaxiskc Runers Alpbabet, [at læses fra Hoire til Ven-

stre (fundet og opbevaret i Sverrig) 620 (657). Tydsk-angclsaxiske Indskrifter ]>aa Beeu,

ved Siden af en yngre nordisk Runckalendcr, 634. Vendisk Slaviske Runer, 637 (649, 658)*

Med Hensyn til denne Afdelings Indhold kunne endvidere bemærkes, som sildigere

opdagede eller tilfdjcdc Runcmindcr, fra den paafdigende Fortegnelse over Robbcrpla.

derne: Aftryk af en Stobcform til cn Spændcring, fundet i Mokicnborg, 648. En af Bccn
forarbcidet krybende Slange, med dobbelt Indskrift i tydsk-angelsaxiske Runer, der maa
læses fra Iloirc til Venstre, fundet og opbevaret i Skaane, 649. En berigtiget men hid-

indtil ikke udgivet Aftegning af den ene Wodclspan^jskc Stens vertikale Binderuncr, 654.

To korte Runeindskrifter fra ældgamle Guldbrakteater, 656, 657 En massiv og kunstig

forarbcidet Guldring med Runeindskrift i det horværende Rongelige Kunst Museum, 6.57.

Som mcddeclte Provcr af ældgamle fremmede Skriflartcr bemærkes endelig efter

8idStmeld(c Fortegnelse: to Indisk Baklriskc Indskrifter, 647—48. i»aa en Sibirisk Grav-

sten, 648. Af en ved Dantzig funden Urne (efter en Afstiibning i fuld Stiirrelse, fdrstc

Gang udgivet), 649. I*aa en ved Tver i Rusland fundet Sten, 649-50.
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Til 19, 1.6, Slti 336-338.

Jlr. Tab. VIL Fiff. 3, 3, 4} Tab. Vill. Fig. 1, 2, 3; Tab. XIII. Fig. 1—10

.jfÉngelsaxiskc Runcindskrifier i Skandinavien. Det l?on{felig*e Jag-tslot

Jæg-ersprils (det g-amle Abrahamstrup), lijyg-ende i det nordlijje Sjælland,

omtrent 6^ Mil fra Kjobcnliavn, er om{jivet af en med Hensyn til Old-

tidsminder Idassisl; E{yn. Det Konjjelig-c danske Vidensltabers Selslsabs

Skrifters 1ste Tome (S. 307—316) indeholdt allerede en mærkelig Be-

skrivelse af Pontoppidan over en der opdag-et Jæltesliie eller Kjempebejjra-

velse, undersog-t 1744. Den fandtes i en Hoj, bcjjroet med Træer, af 50

Skridts Omkreds; oventil i Hiiien fandtes Urner med brændte Been og

Broncesmykker, nedenunder en af kolossalske Stene opfort Kjelder af 5

Alens Lænjyde, 4 Alens Brede og: 3^ Alens Hoide; paa Gulvet^ bestroet

med et Lagf af gult Sand, laa 4 Skeletter, udmærkede ved Djerneskal-

1ernes overordentlig-e Tykkelse; bos dem fandtes ikke andet end tvende

Flinlesteenskilcr. 1776 lod Arveprinds Frederik (som ejede Slottet og

undertiden residerede der) 3 andre i Nærheden liggende Gravhoie aabne,

af hvilke den storste ogsaa indeholdt en Kjempebegravelse af samme

Art som den ovenmeldte, men Jættestuen var meget slorrc, over 12

Alen lang, i Midlen 3 Alen bred og næston overalt 3 Alen boj. Den

indeholdt deels brændte Mcnneskebeen^ deels Levninger af ubrændle

49*
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Skeletter; ligcsaa blandede vare Oldsag^ernej der deels bestode af Steen-

vaaben, deels af Rronecsag'crj som for det meste vare oploste til Spansk-

gront. Kjæmpegraven blev ryddet (da den var opfyldt af Jord^ Sand og

Grus) samt tillijyemed Hojen fredet og Adg^ang-en til den (saavel som den

ovenommeldte) bar stedse staaet aaben for anstændige Bcsogere. Den

g-amle Gravhoi fils, efter at den saaledes var bleven «ndersog*t og* aabnet,

IVavii af Julianehoien. *)

For nog*]e Aar siden saa jeg* paa Universltelsbibllothefcet i Kjo-

benbavn^ blandt Digteren og- Oldgrandsberen Abrabamsons efterladte runo-

logislsc Samlinger (som bevares i de saalcaldte Additamenta til den

gamle HaandsbriftvSamling under Nr. 88 i 4.io% tvende forslyellig-e Efter-

ligninger (en med Pen, den anden med Blyant) af en Rune-Indshrift med

denne Paalegning*: 5,En uformelig- rund Steen paa Julianeboien ved Jfæ-

j^gerspriis." Jeg Gk ikke Leiliglied til at indfmdc mig paa Stedet, for selv

at besee Slencn, forend den 9dc August 1840 (i Selskab med Hr.

Gancelliraad Deichmann, den Gyldendalske Bogbandlings Eier) og" jeg-

saac da strax at dens Indskrift var den samme, der skulde fremstilles i

de ovenommeldte Tegninger. Stenen er meget godt bevaret, da den er

opsat paa et solid og* anseelig-t Postament. Da vi forespurgte os om

Rune-Stenens Findested, svarede den unge Mand, der fremviste Kjæmpe-

gpraven, at den var fundet inde i Julianeboien. Delte ansaae jeg- ikke

just for sandsynligt (af Grunde, som nedenunder ville blive anforle) OQ

jeg benvendte mig derfor til den da fraværende Slots- og* Godsforvalters

(Hr. Kammerberre v. Lomows) Fuldmægtig Hr. Hansen, for at erholde

en noiagtig-ere og* paalidelig^ere Underretning*. Han forklarede da, at vel

bavdes nu ingen Protokoller ved Embedet, hvori noget var optegnet om

) Disse 0|Kla(;clscr m. m. ere niiic hcslireviie i Forlalernc til Wandails Jægcrspri-

siske Monumenter, Iste DeeJ, og til Snorre Sturlcsons (af Arvcprinds Frederik be-

kostede) Konj>;e-Saraers store Kjiibenhavnskc Udgaves 2dcn Tome, samt i IVycrups Hi-

storiskstntisliskc Skildring af Tilstanden i Danmark og JVorge, 4dc Bind S. 46—51.
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(Ic i Ejfiicn gjorte mærkelig-e Fund eller der opdagede Oldlidsminderj

men at ban selv, af de i denne Henseende sag^l;jndi{jste Folk der paa

Stedet, havde erfaret, at denne Steen, for omtrent 50 Aar siden, var

hlcven fort fra INorg^e til Jæg-erspriis^ og^ foræret Arveprindsen af en

Præst, som selv havde opdag^et den.

Denne Efterretnings maalte jeg* antagne for rig'tig'? fh* dt'n netop

l)chræftes af Dokumenter, som tilfældigviis ere i min Besiddelse. Disse

ere et originalt Krev til Suhm fra den bekjendte norske Forfatter lians

Jacob f'Viltey dateret Grjltens Pra\stegaard pr. Molde dén 21de Januar

1790, med et hosftilgende Qvarlblad, der indeholder Efterligninger af

10 gamle Indskrifter (8 i Runer og- 2 med Munkebog^staver). Deraf er

IVr. 1 tydelig;* overeensstemmende med Stenen paa Jægerspriis. Krevefs

Beg-yndelse indebolder en hiiist mærkelige (men dog^ desværre ikke g^anskc

fuldstændig^) Underretning om selve Stenens Findinjyssted:

„Atter lagner jegf mig- den Fribed
,

indlaget at fremsende endeel

„Rune-lnscriplioncr, som jeg^ underdanigst udbeder mig;*, maatle forkla-

„redo blive mig: tilbag^esendte, tillig^emed de trende jeg^ i Kjubenhavn

„havde den Ære at overlevere deres Doivelbaarenhed da de fleste

„hiire til min Tbellemarkske Reise, som formedelst Mang-el paa Snbscri-

„benter og' andre indlobende Omstændigheder endnu ikke er trykt, men

„skal nu blive, saasnart disse Runeskrifters Forklaring" kan indlube

„mig^. Den forste af dem, beleg-net med Nr. 1, bliver den rareste af

„alle, da den er funden paa en Steen, som laa i en Kjempehiii, to Alen

^'»nnder Jorden, men den bliver mig- og* den alleruforstaaeligste."

Jeg' haabede at finde nærmere Oplysning-er om denne mærkelige

Runesteens Findested m. m-, i det udkomne 1ste Hefte af Willes Reise

*) Oin tlisse hedder dot mod Brevets Slutninj;: „De trende jeg tilforn liar overleveret

„Deres lliiiveliiattreiihed, o/jr hvoraf jejj; iiifjea Copie haver, crc mi(; Ji^feiedes mC|fet

„uforstaaelijje, slijoiit jcjj i'ursihrer, at Afskriften er nie{;et aeeurat , oq at jeg selv

„med al niuelig Forsiytif'Jicd har afcoj»ierct dom."
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{{jcnnt'm ThellemarLen Kjobenhavn 1799, 8, — men det indeholder Lun

ohoroffrapliisl^e og* statistisk-historislse Efterrelninjyer, hvorimod de anti-

kvariske aldeles fattes, da de have været forbeholdte et folg-ende QeAe,

som aldrijj er xidjfivet i Trykken.
r

Da fVille skrev det ovenmeldte Brev var han allerede (endskjondt

for kort siden) forflyttet fra det siindenfjeldskc til det nordenljcldske

IVorjje, men hans Forhold til Arveprinds Frederik (hvilket vi snart skulle

nærmere omhandle) lader formode, at hiin Runestecn, efter Præstens For-

anstaltning*, er blevet tilsendt Prindsen. Hr- Bibliolhekar Thorsen^ som

just nu har underrettet mig' om at han selv i Aaret 1839 bar været paa

Jæjjerspriis og^ taget en Tegning af Indskriften, erfarede ogsaa, efter

Forcsporgscl, at den Tradition havdes der, at Prindsen havde faaet Stenen

fra Norge, men nogle nævnte en Præst, andre en Sorenskriver, som dens

(liver eller Fremsender. Vi kunne da vel antage, at Sorenskriveren, ved

at foranstalte Stenens Oversendelse til Danmark, har efterkommet Præ-

stens Begjæring-.

fVilles ovenberorte Forhold til Arveprinds Frederik skildres saa-

ledes af ham selv i Fortalen til den Erindring'stale, som han holdt over

Sidstnævnte i Frue Kirke i Trondhjem den 30te Marts 1806 (trykt i

Kjubenhavn og" tilegnet vor nuværende Konge): ,4 de elleve Aarjeg var

„Secretair i det Kongelige Norske Videnskabers Selskab" (hvis Pra\scs

Prindsen var) „lærte jeg noia{ftig*en at kjende vor Frederiks fortræfl'elige

,/rænkemaade og Iver for Selskabet, mon ogsaa modtog jeg udmærkede

„Priiver paa hans hiiie Bevaagenhed og Breve fra hans egen Flaand,

„der vidnede om hans uvurdcerlige Iver for mit Vel. Jeg er og^ blandt

„deres Tal, der maa beklage hans altfor tidlige Bortgang, som aldrijj

„vorder mig erstattet.'* Ogsaa i selve Talen kalder ff^illc paa forskjel-

ligc Steder Prindsen sin Velgjorer og Velynder. Denne Forfatter, som

tilfulde kjendte Prindseiis OpofTrelser og Vndest for Vedligeholdelse af

Forfædrenes Minder, har vistnok ikke troet at kunne glæde sin ophuiede
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Velpjorer mere paa nojyen anden Maade^ end ved at sende Lam liiin

mærkeligge norske Kunesteen, funden i en Oldlidslsjempes Gravhiii.

Stor Skade er det at vi mang-Ie nærmere IJnderrelninjy om Ste-

nens Findested, samt Gravhiiiens BeskafTenhcd ojf ovrig^e Indhold. At

den er fundet paa Tellemarken , kunne vi med Sikkerhed slutte at fViL

les Brevj sammenlijjnet med dets Bilag*. Endvidere tillade vi os at

gjætte, at Stenen er funden i den samme tellemarkske Iloi, hvorfra Arve-

priuds Frederik^ omtrent paa den Tid da det ovenmeldle Brev til Suhm

blev skrevet, erholdt et koslhart Guldsmykke lilkjohs. Herom har jeg*

nemlig: fundet fuljyende Efterretninger: 1) I Bing;s Beskrivelse over

IVorfre (Kbhvn. 1796, 8) S. 221: „Gundheim, en Gaard i Seude PræsJe-

„gjeld, Nedre-Tellemarkens Fogderie, Bradsberg* Amt, hvor, for nogle

^,Aar siden, en Begravelseshoi er opkastet og derved fundet en stor

,^Guldring eller Armbaand, som H. K. H, Arveprinds Fredvrik har be-

„kommet, og derfor betalt 70 Rd." 2) Sammesteds, S. 593, gjcnlagcs

samme Efterretning med den udtrjkkelige Bemærkning, at det ovenom-

meldte Guldsmykke blev fundet i en Begravelseshoi. o) I Krafts topo-

g^raphiske Beskrivelse over IVorge, 3die Deel, (Christiania 1826) S. 213

berettes, at der paa det ovennævnte Sted, (som han kalder Gunnem eller

Gunnheim), der efter Sagnet skal have været Sæde for en Hovding ved

Navn Gandcr (Gimni eller Guiuw/r; jfr. ovenfor S. 209—210) lindes

„adskillige Gravhoie, i hvilke er fundet Vaaben og Oldsager" saml

4) sammesteds S. 114 (om de selvsamme Hiile) at der i dem „ved

„Gravning for nogle og tredive Aar siden er fundet en fuld Rustning*

„ogf adskillige Oldsager." At vor heromhandlede Runcsteen just har

hort til disse Oldsager (der tildeels ellers kom i Arveprinds Frederiks

Besiddelse) kunne vi vel formode, men ikke yderligere bevise. Dette

forekommer os ellers saa meget sandsynligere, som H^illes Udtryk

jjKjempehoi'^ rimelJgvils (ildcels er grundet paa visse deri fundne Vaaben,

Og tillige den Runeart, der forekommer i Jægerspriisstenens Indskrit*l,

V
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seos at liavc været iiuljfravct paa forslsjollijye (mest i Danmarl; fundne)

Guldsag-er m. fl., efter hvad vi nedenfor nærmere sluille udvilsle.

Mit ovenommeldte Ophold paa Jæjjerspriis var nodvendijfviis saa

feort, at jej; ilsl;e lainde hesorg-e nog-en formelige Tejfning taget af Stenen

med dens Indshrift; jeg afridsede Lnn dennes Charaliterer til egen EHer-

retning. Der paa Stedet lycndte vi ingen, som hunde paatage sig Ste-

nens honstmæssig^e Afridsning. Senere blev den Foranstaltning* truffet,

at Dessinaleur Olsen af Guidecorpset reiste til Jægerspriis og^ fuldfoWe

dette ham overdragne Hverv. Han medbragte desuden hertil en lille

Prove af Stenen, hvilhen han, formedelst dens overordentlige Haardhed,

hun med stor Miiie hunde udslaae af en af dens raa og^ ubeshrevne

Kanter. Proven blev leveret til Professor Forchhammer ^ der erhlærede

den for at være af en Qvartsbergart, som lig-ner den, der findes i Telle-

marhen og flere dertil grændsende Egne af Norge. Saaledes henpeger

da og"saa denne Kjendsgjerning" til Stenens ovenfor af andre Grunde

antagne Tellemarhshe Oprindelse og Hidforelse fra Norge.

Runestenens Dimensioner erc disse:

I Hiiiden udgjor den 23 Tommer.

Dens storste Bredde er 21 Tommer.

Tyhhelse paa Midten 2i Tommer.

Paa en Shraaflade af Stenens ellers fladeste Side ere Runerne ind-

huggede, som staaende paa en ligeledes hug-get Linie, hvis Længde er

10 Tommer. Charactererne have en Hiiide, som varierer imellem 5' 20''

og' 3' 5"; de indtag-e i Længden en Udstræhning- af 12 Tommer -r- 1".

Efter Tegnerens Bemærkning bestaaer Stenen af en saa solid

Masse og Charactererne ere tillig-e saa tydelig indhugg-ede , at hverhen

Luftens Indflydelse eller Tidens F^ængde hidindtil have skadet dem det

mindste, og dette synes heller ikke at være fremdeles at befrygte, endog

i en lanjf Række afAarhundrcder. Stenens OpstiNing, paa en kimstma;ssig^

opfort Piedestal af 5 Fod 3 Tommers Hiiide, er meget bensiglsmæssig
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da Indskriften derved lelteligf falder Vandreren i Oinene og' den sjeldnc

Runesteen tillijfc saaledes bedst bevares for Smuds ojf Omvæltning-.

At Indskriften bestaaer af Runer, er fuldkommen vist, men de

tilhore fuldt saa meget den saakaldte tydske eller angelsaxiskc Hovedarl

deraf, som den nordiske eller skandinaviske. Af dens elleve Bogslaver

(af hvilke to cre sammenfoiede i en Binderune) tilhore nemlig (efter

Talordenen): - ^ oian^f^ Ajfrlrtsfui'iA M'<]iV.?!'c;Tnf?f?o;) prr rv

Den Iste, Sdie, 4de og Ode I, h, begge Runearter.

— 2denj 5te og- 7de X, H mest (elJcr oprindelig allene) den tydsk-

angelsaxiske.

— 8de og iOde ^J forekommer og hyppigst i den sidstnævnte.

— Ute i', findes vel^ med Hensyn til Figuren, i samme Runeart, men

i en anden Betydning end i den nordiske.

— 6te tilhorer vel egentligst de skandinaviske Rimer, men findes

*^'**'-'^*^dog, som betegnende en anden Lyd, i de tydskangclsaxiske.

En Doved-Vanskelighed ved denne og^ flere hgnende Indskrifters

Læsning, er den Omstændighed, at dens Ord slet ikke adskilles fra hin-

anden; den anden, som ovenmeldt^ at man her i Norden ikke er sikker

paa om ikke de dobbelttydige Runer burde antages for skandinaviske,

men ikke for fremmede.

Vi maa saaledes forstige nærværende Indskrifts DeehiiTrenng efter

begge disse Forudsætninger, hver paa sin Maade, nemlig

A) Naar blot de tydskangcksaxiskc Runer komme i Betragtning;

IGI SOrV HALAX:
som jeg da formoder maa oploscs til tre Ord, antydende den Afdodes

og hans Faders Navn.

IXI maatte egentlig* simplest læses IGI, ganske svarende til det

gamle Nordfrisiske Mands-Egennavn /</e, ogsaa Ike m.m. Det er vel ellers

identisk med det ældgamle nordiske hvorved vi maa vel lægge Mærke til

50
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at 1 Nordislse Riineindslirifter maa K ik etter — saa at sige et halvt X)

ikke sj cldcn læses som ng f. Ex. IKh+4s som IIVGVAR, o. s. V. —
see Liljejrrens Runurkundar ]\r. 2, 38, 47, 731, 915, 969, 973, 980,

J267 (o{f paa mang-e flere Steder). Ang-elsaxerne havde ellers elslag:s

Binderune for n//, nemlig- — men vort X er formodentlig' Grund-

volden derfor, samt overhoved ældre.

Her læser jeg foljfclig* IGI eller IIXGI — som et Mands-Egfen-

navn. — Ellers forekommer og"saa Mandsnavnet Iko Clke^ Igc) samt In-

gizo med flere lijynende i en Westjdialsk Jordebog: fra det 9de eller

10de Aarhundrede (Dorow, Denkmlile alter Sprache und Kunst II,

180—181) samt ellers i ncdersaxiske Diplomer fra Tusindtallet*

SOI\ (naar + antagnes for n. Nordboernes % som i visse

{ramle fydskangelsaxiske Alphabeter og^ rimeligviis i Indskriften paa det

sidstfundne fonderske Guldhorn), — vort Son^ hvis mang^foldig-e Varia-

tioner i de g^olhiskjjermaniskc Sprofyarter vi ikke behove at opreg^ne.

HALAX, (HALÆX, HÆLEX o. s. v.) hvorved vi

maa bemærke, a) at M og: ^ ere forenede i den 1ste Charakteer som en

Bindcrune, b) at andet og^ tredie Bog:stav (omhandlet ovenfor S. 342-348)

i de ældste Tider synes i Flæng' at være blevet anvendt for Vokalerne

(som rt, <?, o, samt de saakaldte Diphlong:er æ og* o, — hvilken sidste

dog^ mulige ikke burde regines til Tvelydene) — e) at Y her antag-es for visse

ang^elsaxisktydskc Alphabefers X, ikke for det nordiske M; dog* maa vel

X i de nordiske Sprog-arter stedse eller næsten stedse antag'es for For-

bindelsen gs eller ks. — Saaledcs finde vi her Genitivct af et Mands-

Eg-ennavn, som Hålåks (ixt llålåkv) Ildlegs at' Udlegr^ Ildleggr, Hdlcigr

eller Ildleygr (Landnama IV, 7) eller andre lignende (efter den ældste

norske Udtale). Outzen antag-er Heiligo illeilig^ H^'l^g^ llælik?) for et

old frisisk Navn, men Eiliko, Eliko, Gheliko (ilcliko, llælik) hiire til de

wcstphalske fra det 9de Aarhundrede. Det hele maatte da læses saaicdes:
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IGI (Ingi) SON HALÆX (eller HALAKS o. s. v.) o: Inge, Son af

Halak o. s. v.

B) Aiitag*cr man dorimod at Runerne + (som a) 0{y Y (som ijj)

ere ejjenllig* nordiske, lijfesom selve Ordene, maattc man snaresl læse:

igisoahOlom
da Ordene maalte deles saaledes:

IGl, igi (da i ofte i de ældste Haandsltrlfter gjelder for e/), eller

og^saa li[jcfrem egi^ ege, da e ild;e liaves i det simple nordiske Runeal-

pliabet men I stedse sættes i dets Sled.

SOA (son) maatte da her antages for at være 2den Person af

imperalivns singularis af Ordet soa^ iidelæg'g'e, foriide, (rimelijfviis e{fenl-

lig'st udstrtie, udkaste) naar Sprofjroden sog:es i Gjerning-sordet så {såt)

saae (om den paa Marken udstroede Sæd). I Hdvamdl forekommer

Ordet son i Bctydninjyen af at ombring^e, dræbe, i Odins Runcsang* i den

anden nærbeslæg-tede at tære, fortære.

HOLOM mener jeg- skal nærmest udtrykke eller svare til den

nærværende islandske Udtale /lo/um, der forben er blevet skrevet /to/om,

holom, holmn, (havhnn)* Jog anlag-er nemli/f Ordet her for abL pho\

af Substantivet halr, der mest forekommer i oldnordiske |o{y islandske

Dig-tc 1 to Retydning'cr, nemlig* a) Mand, Helt, eller b) Dodning*, afdod

Mand.

Oversættelsen af det Hele kunde da lyde, enten a) „Omkom Ikke

Mænd" (o: Hold di{f fra Manddrab) eller b) „Odclveg:" (forstyr, forkom,

fortær) „ikke de Dode" (eller de diide Mænds Levnin{yer).

Den tydskang-elsaxiske Runeart forekommer, som indlmgg'ct paa

Stene, (tildeels, som ovenfor viist, i Retning-en fra Hoire til Venstre)

baade i Norgpe og^ Sverrig*, men derimod er det migf ikke bckjendt, at

den endnu er opdag-et som sammenhæng-ende Sleenskrift i vort nu eg^enl-

lig^e Danmark. Dog* mau det bemærkes, at forskjellig;e Indskrifter af den

hcromhandlede Art findes paa Stene i Blekinge, der fordum har hiirt til

60*
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det dansise Rijye? samt at enlselte angelsaxisl;e Runer foreliommc i nog^le

faa dansfee Stecniiidslsrilter; jfr. ovenfor S. 300-501.

Ellers Lar man fundet de tydsLing-elsaxislse Runer paa adsl?illig-e

Oldsag^cr af Guld og* andre Metaller, op{fravede af Jorden i Danmark.

No{fle af dem cre afbildede paa vor Tab. XIII fig". % 5y 7 og: nævnes

eller omhandles paa forslyellige andre Sleder i nærværende Skrift*

Vi bemærke dog her i Særdeleshed, at den paa det sidstfundnc

fondersfce Guldhorn anbragte Indskrift har den stiirste Lighed med vor

heromhandlede, i det ikke mindre end 8 eller 9 af Stenens 10 eller 11

Characterer tydelig vare indgravede paa Guldhornets iiverste Rand.

Jævnfiir den ovenmeldte Plades fig* 6 og 7.

Vistnok kan Runestenen ved Jægerspriis ansees for en af de

mærkværdigste, som er kommet for Lyset i det skandinaviske Norden
j

Slottets Eier, vor nærværende Konge, Videnskabernes Selskabs ophoiede

Præses paaskjonner og dens Værd, samt lader den paa det omhyg*ge-

ligste frede.

Til 8Ide 10 (Sden Anmærkning).

Jfr. Tab. XIII. Fijf. 7.

Amjelsaxishe Rimer paa det sidslfundne tiinderske Guldhorn. Det

maa bemærkes at fVilhelm Grimm allerede 1828 erklærede, al kun an-

gelsaxiskc Runer fandtes i delte Horns Indskrift (Zur Litcratur der Runen

S. 50) samt at vor store Gram længe forhen (nemlig henved 173i) i

hans haandskrevne Recension over Graners Skrift har udviklet disse

Runers Overeensstemmelse med de engelske.

Ved denne Leilighed tillader jeg mig her at anfiire, at jeg* alle-

rede den 2den Juni 1834, uden at kjcnde Prof. Bredsdorffs Deehiifre-

ring, havde læst dette Guldhorns Indskrift, i Hovedsagen, paa samme

Maade som han, med Hensyn til Bogstavernes Betydning, blot med
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Undlfig^else af det usllikre — dog: med en anden Adsltillelse afOrdene

og en afvig-ende Forldaringsmaade.

Han læser nemlig^:

EK OLEVA GASTIM HOLTINGOM HORNO TAVIDO,

hvilket han oversætler saaledes, efter Ordene, paa Latin:

\
silvicoUs

/. I .

Eqo Illeva hospiiibns { . . cornua fabricavi.
'

( llolsalis
'

Jeg Illeva fbrfærdig-ede disse Horu for Skovbeboerne (Holstenerne)

(mine) Gjæster

Med Hensyn til de enkelte Bojystaver have vi beg'jye antaget Ind-

skriftens andet Bogstav (som knyttes til det forstc ogf udgjiir med det en

Binderune) for c eller h Bredsdorff beviser denne Sætning* af et æld-

gammelt Guldbrakteat*), der fremstiller de angelsaxiske Runer i bagvendt

Retning, nemlig efter den ældste Skriveraaade, see ovenfor S, 556

—

347; ellers er og en gammel Bractcat med det retvendte romerske

Alphabet, — hvoraf Tegning her haves — fundet i Skaane. Lige-

som jeg i min Afhandling om de angelsaxiske Runer havde anseet det

ældgamle Vocaltegn R for at kunne betegne Selv- og Tvelydene o,

o, æ (samt mulig tillige e) for hvilke tildeels særegne men noget lig-

nende Figurer senere blcve opfundne eller anvendte (jfr. ovenfor S. 59-i)

antager Bredsdorff det samme**).

*) Dcniic Hralifont cv hciigc blevet forvaret i ilet Honj;eli(;c Antiqvitcls-Areliiv i Stnehliolm.

Den er luedcleelt i en Al'bildninfr al' Sjoliorj; (sum ililio har J.ijjt Mærlic (il Uunor-

nc8 nlphabetarislic Hæhbe} ved hans Indledniujr tlJ Kiinnedom at Fædri'nelandets

Autiqviteter {S, IVA) Tab. III lijr, lircdadorff har benyttet en eller Jiistilsraad

Thomsens Foranstaltninff (doj; i hans rravæi elsc) el'ter Orijjinalen forlærdifjct Tc|j-

ninj;, U{; har meddeelt den 18S8 for saavidt Uuuernc nnj;aacr 1. c. S. 1(30. End
6cnerc fl8iI93 var Thomsen selv i Stuelihoini , ojf erhvervede en ny, fuldkonuncn
corrcet Afte}>ninjr, som er bestemt til at iidhoninic i ct særegent Skrift om Aliddel-

aldorens Gnldbraeteatcr. Paa den ri|;ti(jste Tegning ligner den ovenfor omhandlede
Character mest et lille latinsk, meu bai;ven<lt eller Sjiiborgs Tegning stemmer

den saaledes ganske ovcreens nted Guldhornets hertil svarende Figur,

**) »>^ FJgur, woraus die drci nuchstaben
|^ , ^ und im an^jelsachsischen

L
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Endvidere ere vi enijje i den Mening, at Indsltriflicn er aflaltct i

en oldnordisk Sprog*art. Er dette Tilfældet, er det lieller iklse under%t

om en af Cliaractercrne, der tilhorer bejyg^e Runernes Hovedartcr, men

anfiires af Alphabetisterne meget forskjellijf med Hensyn lil Retydninjjfcn

blandt de ang:elsaxislte*)j — her bor læses som i de nordiske; det er

nemllj; Runen hvilken baadc Bredsdorff og jejy da lier læse som m.

Nu til Ordforklaring-en.

EC eller EK antagne vi beg^g^e for det oldnordiskc-islandske ch

CckpjelOj Plattj'dsk c/r, Ang^els. ic, Fris. ic/t; kun gjeHer jeg* at /t muelig' kan

hore til dette Ord, der altsaa kunde skrives EKII iVigcsom detfydske iclO,

HLE elier LE (Oldnord. /c, Ijc?) anlajyer jeg' for den ældste

Form af det oldnordiske og^ endnu islandske Gjerning-sord læ (i imperf.

ledfiy Ijeffa eller leåi^ infin. /c/i, Ijå) beslæg"tet med det oldtydske /e/ten,

nyere leihen, Moesog*. leihvnn^ Holl. Icenen^ Eng^l. lend o. s. v. Dersom

li som ovenfor formodet horer til cc, bliver Ordet le (som det oldnor-

diske laaner) o. s. v.

VÆGÆSTIM ellerVOGESTIManta^erje(rfordetsammeOrd,som

det o\Anovåh\ievegestom, vcgcsium, og-saa brug-elijytsom el Mands-E{jennavn

(f^egesir') o: Hellig-dommens (eller Offerstedets, Tingforsamling^ens) Gjæ-

sfer af f^e (vi^ vo) HeIJig*dom*) o. s. v.,— og- det bekjendte gestr^ Gjæst,

An^yels. gesty Eng^l. gtiest^ Tydsk og Hollandsk gnsty Moesogp. gaslso,s,\*

HOLTILT, Hylster, Kar (eller Dække) nemlig^ de der omg^ave del

inderste Guldhorn, sammensat af de to Ord, a) /lo/. Hulhed, Hul (et hult

lUtiicnalpIialjet entstandcn sind.'* jVistiiok luuier man iliisc jiaa bractcatcn nofjcn

aqdcn Character, end den her forst anlortc, for «, o, o cUcv æ.

*) See ofr. S. 20, 345, 359, samt Annaler for nord. 01dhyndij;h. 11, 125, 191, 210 o. Jl.

I saadaiinc l'orslijellijje IJot^stavrækker, der findes i |>:anile Codiees, tillæ|;j;cs (^harae-

tcrcu Y (soin an{;c]saxish) disBC mej;ct for6kje)li{;c Itetydn in^'or i) soni det latinske

X, 'i) sum Ix^ altsaa f;jp|dendc for tvende Consonanter, 3) som x, 4) som 5) som A,

— altsaa for mejjet forsI;jelli/;e Lyd; — hvi da ililic o^j for den selvsamme Charac-

ter i de nordiske Kliner, af hvilke saa nianj^c ellers li{;;clede6 tilhore de an(;elsa:(iskc ?

At den æl<lj;amlc Form im i visse Tilfælde cr i det Oldnordiske forvandlet iii, om

qQ lim, vises i den store Udgave af Edda Sæinundi T. I. S, 597.
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Rum) for del an{yelsaxiskc og* frisiske hol^ Svensl; hål^ Engl. /io/<?; jfr.

Isl. hob* (hol) hnl^ Angels, hol o. s. v. — ogf b) i«7(*) som formodenUig^

svarer deels til det oldnordiske iilt^ Slyold, Slyærm (Gloss* Edd. Sæm.

I, 682-685) Engl. iili^ Dældse (iegmen)^ deels til det Frisiske iiilie^

Kande, Kar (Gcscliirr), jfr. det oldtydslte tylle ^
Ror, o. s, v,

OM forclsommer undertiden i det Oldnordiske for det ellers

mere brug^elige om eller tim — svarende til det nyere Danske, Svenske

ogr Holl. om, Tydskc iim, Ang-elsax. oii, timft, Engl. ogr Fris. o«.**)

HORNÆ Celler HORINE) efter den oldnordiske Form. Dat.

sing*. af /ioni. Horn (her selve Guldhornet).

De sidste let indiidsede Charactercr antager jeg for at skulle ud-

trykke Eiercns Navn, — muelig^ med en lille Tilsætning", der tilkjende-

g"ivcr hans rette Residdelse af Guldhylsteret, nemlig^ enten

a) TOVIDO eller TÆVIDO , Tavido o. s. v. Endelsen paa

saadanne IVavne af o var fordum meget hyppig i Nordtydskland
,
og

er det endnu blandt Nordfriserne; see herom Outzens Namens-Verzeich-

niss bag ved hans Glossarium der Fricsischen Sprache; der forekommer

Mands-Egennavnet Vido (ellers ogsaa Guido^ nu fVitie) ; i fT'^alberts

Gavebrev til IVildcshusen findes Navnene Tiodo , Taddo , ^ddo ; i

Erkebiskop Adalberis Stadfæstelse paa llicqvorls Gavebrev til den Ilam-

horgske Kirke af 1039 forekomme Tiedo^ Tiodo^ Tado^ TadicOj VaddOy

Vidilo. I Nordfrisland brugdes endnu Tido^ der let kunde være sam-

) Nanr vi iiomlijj «ntii|fe, at den fijeldnc oj; tvivlsomme Charnclecr ^ ijjelder for

Runerne h 1, lij^eRom i tvende tydsknn{;rlsaxishc (men bajrvendlo) Inilsla-irter

paa svenske Stene (ovenfor S. 345, 347). Itrefhdor/f' nnta{;er derimod at disse lo

adskilte Figurer udf^jorc en angclsaxisk Rune der er etslags fiindcrunc, som
bclog^nrr Ro(>stavernc ng, JVaar man da med ham læser tvende Stavelser som det

sammenliæn{;ende holtutff, vilde vel dette Ord i Oldnordisk lyde holpitig (Hylster-

stykker, eller Hylster-Klenodier) da det baj^crstc Ord ping bliver det Danske Tuig,

Enj;!. thiiuj^ Tydskc Oinrf o. s.

•*) Det maa bemærkes, at Cliaraktcren f i Angelsaxisk ofte betegner o; eller c, men al

(e tit i Nordens f^umlc Membraner sættes for e i nyere Skriflcr.

\
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mendrng^ct af Tovido eller Tevido. Med Tovid l;an man og- jevnfore de

g-amle dansk-ang^elsaxislse Tofi^ Tovi, Tojih^ Tofig o. fl. Eller:

b) som rVavnet Tovid o, s. v.j uden Endelsen o, men med del

korte tilla{fte Ord o, ejer^ (oldnord. ojyisl. d*) {yammel Dansk aa^ An-

{jels. a/t, ffjj Enjfl. ows^ oxvns o. s. v.)

Jeg" mener da at hele Indskriften biir læses saaledes i en oldnor-

disk, her sonderjydsfc (An{flo-jutisk) Dialekt.

EKH LÉ (eller ek hVe) VÆGÆSTIM IIOF/riLT (eller /io/<m</,

— holjnng?) OM IlORIVÆ, TOVIDO Celler TOVID O^.

Mcninjjen bliver da denne: Jeg laancr Helligdoms^ (eller Offer-

steds) Gjæsterne HgIsterstykkerne (eller Dækkerne) om Hornet (nemlig" til

deres store Rets- og: Gjæstcbnds-Forsamling'er) Tovido o, s, y. som ]\avn,

eller Tovido ejer.

At Hovdin{ferne i det hedenske Norden undertiden udlaante alle

Drikkekar, som brug-tes ved de store Offerg-ilder af Menijrhcden, erfares

af Skjalden Kormaks Æresdijjt om Jarlen Sigurd af Lade (t 965); see

Snorre Sturlesons He.mskrinijla, Kbliv. Udjf, 1ste Deel S. 140 , Aalls

Overs. 1 H. S. 92.

Fortælling-en derom lyder saaledes: ^^Signrd Ladejarl var en af

de storste Offermænd, (Hg-esom Hakon^ hans Fader, havde været) og^ fore-

stod
,

paa Kong^ens Veg-ne, alle Offerg-llder i Throndelagen. Det var

gammel Skik, naar Offring: skulde være, at alle Bonder skulde komme

did, hvor Templet var, bjy fore med sig* alt hvad der behovedes saalænge

Offerg^ildet stod paa. Til dette Gilde skulde alle Mænd bringe Ol med

I Island cr det almindeligst, at dette lille Ord pan samme Ma^idc sæltes ])a{r efter

Eicrcns Navn. som enten lieelt eller med Ho(|yndclses])(>(;stavcr tejpies eller ind-

ridses paa noj;ct Eiemon. Scc Anli(f. Annal. III, ^M^, 351, Tah. IV Fi];^. 4, om Ind-

skriften paa eii An|;clsaxisk Rinj;, hvor Kuncn ^ forekommer som E ellerÆ (forst

i fVavnot Eifred o(j senere som «, der just udtrykker det Ueromkandiede Ord. See

ellers Ilickes's Tliesaurus, præf, paj;, XIII o(j Arehæolofy. (Britann.) XXVIII, MH,
hvor Kcmblc tiifoier den samme Forklaring (i det han doQ laisev ah for a, efter

den sædvanlifjG ang:clsaxi8ke AJaade).
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sig ; der blev
0{f sla{ftet alslæns Qvæg"; Kjodct sluildc Isog-cs Hl Spise

for de Tilstedeværende. Ilden sl;ulde være midt paa Gulvet i Templet,

og' over den luengtes Kjedler, ligesom de fulde Bæg-re ral;tes over Uden.

Han 9 som Gildet gjorde og- Ilovding^ var, skulde sig-ne det fulde Bæg^cr

og^ al Offermaden. Fiirst skulde Odins Bæg^cr lommes til Seier og^

Vælde for Kong-en, derefter Niords og- Freys Bu^g-er til Fred og* et g-odt

Aar. Dernæst var det Mang-es Skik at tomme Bragaba^geret. Derpaa

liimte og* Gjæsterne en Skaal for afdode gjæve Fra^nder^ som kaldtes

Mindeskaalen. Sig^urd Jarl var en saare rundhaandet Mand, der udfiirte

en IIand!in{v, som blev meget navnkundig-, idet lian nemlig' g^jorde et

stort Offergilde paa Lade, hvortil han bestred alle Omkostninger. Derom

tsxlev ISormak Oymnndsson i Sigurds Drapa". Jarlen I<k1 det da ikke blive

derved, at jyive alle Hellijydomsjfjæslerne Mad ogf Drikke, men han

laantc dem tillige, efter Skjaldens Udtryk, baade Drikkekar og' Fade*)-

Da Skjalden udhæver Jarlens Big;dom paa Guld og^ mangle Kostbarheder,

han havde erobret i Krig^en, er det sandsynligt, at han herved sigter til

Guld- ogf Siilvskaaler m. m , med hvis Udlaan denne prydede Offergildet.

I Digtet kaldes Jarlen vess (eller vess vefjffia') vnldr o: Templets eller

Hellig'domsmurenes Forstander**), og^ dette selvsamme Ord ve (hvoraf

vess er yeniL sing,') mene vi just forekommer i Guldhornets Indskrift; i

Forbindelse med dets Gjæster (vcgeslun), Saalcdes troer jeg* at der er

al Grund lil at antag-e, at vor Tovido eller Tovide har været en saadan

Tempelforslander eller Hellig-domsvog-ter, der laante Offerstedets Gjæster

det kostbare Hylster om det eller de ved Festgildct brugte Drikkehorn,

men havde dog- forsynet det med sit Eiendomsmærke 0[r Bevidnelse af

Laanets Beskaffenhed, for at det ikke skulde betrag^tes som en Gave.

) osk 0|r cski i Oi'i{;inal(Mi. Jncoh AttUs AIoniiif<;: "at det fiirstnævtitc I)ru{;les til fly

dcnde, det andot lil l'aslc INæiinjjsmidlcr" cr fuldUumiiicn ri{|;li(r, tlii saaledcs he-

iiaeviics slijjc Kar oiidiiii i Island Qnskr 0|j ashja, — eller cskja^ cskt).

*•) Baadc Srhoinntf oj; ^/„/z ovcrsælle Ordet \ed Trinj»eh ojjter. JiV. min Hrarheidelse

af de Brudstjliker, som haves af Slijalden Kormaks Digt bagved Konnaks Saga^

Ilafii. 1S3-3 S. 280—287, samt ovonCnr S. 20 og Ann. for nord. Oldk. U, 122, 125.

51
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I Island boldt Goderne, som Distplcfcrnes overste Ovrijjlieds-

personer samt lilli{je Tempolforsfandcre Off Præster, saadanne OlTerg-ilder

paa de IicUijfe Steder, imod en hestemt aarliff Godt(jjoreIse, hahht hof(ollr

(Tempelslsal) til Templets og Offrinjjernes Vedlijjeliolddse.

Af 0{fsaa vore Naboer, de eg^entlijje Germaner, i Hedenold boldt

saadanne Offerffilder med lignende Indrelninjjer, Jndljser allerede af

Tacilus^s og* Cæsars Beretning-er, ligesom det ogsaa er udforlig viist af

Jacob Grimm i lians Deutscbe Mylbologie S. 26 o. f. Det var saalcdes

ilsfce underligt, at det Folkesagn havdes i Egnen omkring Gallehuus, at

en bellig Lund med tilborendc Afgudsbuus bavde staaet der i fordums

Dage. De for Kristendommen flygtende Tempelforstandere bave da

rimeligvis anbetroet disse Helligdommes magelose Kostbarbeder til Jordens

Skjod, hvorfra de efter 8 Aarbundreders forlob igjen horn for Lyset.

Vor ligesaa lærde som sindrige P,E. Muller bar i sit af Viden-

skabernes Selskab belonnede Priisskrift om vore tabte Guldhorn*) ypperlig

behandlet sitÆmne, seet fra det Sandpunkt, som ban bavde valgt sig. De
celtiberiskc Bogstavers store Lighed med de paa Guldhornet forekommende

maatte naiurligvis lede ham dertil, thi tJ^ilhclin Griimns klassiske Udvikling

af de tjdske eller angelsaxiske Runer udkom forst fulde iS Aar derefter**).

*) Antikvarisis Uiidorsojjelse over de ved Gallcliuus fundne Guldhorn vc<l Peter Eras-
mus Muller, ICjohcnhavn 1806, 4to, m. K. Den udkom o(jsaa i fV. II, F, Ahraliam-'

sons tydskc Oversættelse.

**) miler holdt siff især (S. 41-42) til den Erlilærinj; al' Gram, at Trgncne <9 i? O*
ikke liiirtc til dc cnf^dskc Ruuealphakcter. IVu vide vi, nt de alle findes i nordiske

(eller i Norden fundne) Indskrifter, som hore til den tydsk-nnf.elsaxiske Ituncart.

Scc ovenfor S 34:5—*545 med dc tilkorendc Afhildninfrer Tab. VIII Fij;. 1 , 3. samt

S. 393 o. f.; ^ lindes tit i omvendt Stilling;; i an};elsaxiskc Huiiealpliaketer— Oj; secn

fuldkommen som lier paa den ovenfor (^S.3^)7) ommeldte alj>liahetaviskc Bracteat,

Jfr. Bredsdorff 1 e. S. 160. Det forekommer ofj saalcdes paa en .'eldj|;ammel, i IV^)rge

funden, anf^clsaxisk Primstav (eller Hunekalcnder) af Bcen; see If-^orms Fasli S. 92
(hvor tillifje de iivri^je Gharakterer vise deres rette Oprindelse), lijjesom 0|j paa Hinjje

med an{;clsaxiskc Iliinc-Indskriftcr , samt paa Kunt^hraetcater , hvor oj^naa sces i

forskjclligc Indskrifter, der maa læses fra lliiirc til Venstre. Jfr, Tab. VI Fig. 1 i

cn bilist besynderlij;, for mij uforstaaelij; Indskrift paa ca i Suudcrjylland fundet

OQ af Arendt aftegnet Steen,
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Nu fean man \hlie læng-er nære nojyen Tvivl om tiet sidst fundne Guld«

horns Cliaralsterers Henlorelse lil denne Runcart. Ihke desmindre vil vor

^VwY/er^ Priis-Afliandlinjj- stedse beholde sit store arcliæologishe Værd med

Hensyn til disse hidindtil ma}»'elose og nu for stedse forsvundne Kostbar-

heders Beskrivelse og* formodentlige Oprindelse, thi det kan vel være, ja er

endog" meg-etrimelig-t, at Indskriften paa det ovenmeldte Guldhorn er meg^et

yng-re end det selv og* de til del horende Hylsterringpe. Klenodierne Icunne

vel være komne fra Spanien eller Rritannien, skjondt de sildig^ere have

prydet Ang^lers elier Juters festlige Sammenkomster paa den cimhriske

Halvue, og^ det ene af dem der er blevet forsynet med en Runc-lndskrifl.

Derhen kunde de let komme som en Deel af Anglers, Jyders eller

Saxers rig-e Bytte i deres Erobringskrige.

Midler har (1. c. S.63 o. f.) viist Sandvsynliglieden af Guldhornenes

forste Bestemmelse til hedenske Templers eller Offersteders Ritus eller

Prydelse, og^ vi skulle nu end udforlig-ere sog^e at vise delle med sær-

egene Hensyn til vort IXorden og* dels IXabolande, Det her omhandlede

Horns nærmeste Anvendelse er usikher, thi da dets nederste Deel mang^-

lede, veed man i'kke om det er blevet bruget som Drikkehorn, hvilket vi

doge formode. Det (1659) forstfundne var aabent i beg'g-*^ Ender— men

da det dog ikke kunde være skikket til Basun, Krig^shorn eller Jæg-erhorn,

antag-er vor Forfatter det for mulig-t, at beg*ge Hornene vare bestemte

fil at hængte til Zirat midt i Templet. Vist er det, at man til i Sverrig:,

IVorg-e og- Danmark, i Gravhoiene og' i de fordum hellig-e Steensælning-er,

har fundet forskjellige skjonne Kar af Rronce, ja endogf af Guld og^ af

Glas, der ikke kunne staae, men maae have været bestemte lil atophæng-es.

I Eddadigetene nævnes en kostelige og* glimrende Steen, som var trukken

paa Baand eller Snor, for at ophængees over ædle (eller fyrstelige) Per-

soner*). I al Fald har Midler Ret i <len Remærkning-, at alle g-amle

Nationer pleiede at hellige deres dyrebare Klenodier til Gudernes Templer

) Edda Sainmudi, llafn., T. II p. 278; min daiishc Oversættelse 4de D. S. 100.

51*
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og: undertiden, endogp forend de havde vidst at forskaffe sig: selv Livets

forste Beqvemmcligheder, piinscde paa at udfinde lieel luinslig-e Smyldser

for de lillleder, der vare (ijonstande for deres Tilhedelse; lian viser, at

ihhe alene Cellibererne, men ojfsaa Bjanner eller Permiere, {[ave Drildic-

Isar af Guld og Siilv til Templerne. Dette fcan endvidere IjemærLes om

vore fordums Naboer, Venderne (efter Saxos aullientiske Cerelninjfer),

af hvilke det ojy er bekjendt, at Svantcvils kolossalshe Billede i Arconas

Tempel holdt i den hiiire Haand et Horn, prjdet med forsk jelligc Me-

taller*), som ved det store aarlijje Ilosljjilde pleiedc at fyldes med Mjiid

(eller Vin) og* at g^ives Afg-udsbilledet i Ilaanden, efterat Offerpræsten

havde spaact af dets forrige Indhold (om det na?stc Aars Frugtbarhed)

og udslaaet det som et Drikoffer, men atter fyldt og^ selv tomt Hornet

o.s.v. Templet og^ Billedet havde meg-et store, saavel faste som uvisse

Indlæg-ter, samt bcrig-cdes desuden med Gaver af Kostbarheder, tildeels

sfcjenkede af Naborigernes Fyrster. Saaledes havde endog de Danskes

krislne Kong-e Svend, af hedensk Overtro, skjenket til Templet et Bæg-er

af udmærket Arbeidc og Værd**). Allerede i den fjxTnesle Hedenold

siges Danmarks Kong-er at have ydet store Kostbarheder af Guld til Odins

Billede og Templer i Udlandet***). Efter Kristendommens Indlorelsc i Dan-

mark overforle dels Keltroende den samme Skik til dens Sliftelser; saaledes

skjenkede f. Ex. Ulpho (eller TJlf), en af Knud den Stores Magnater i

*) *^inrfcns in ætle siinulncrnm onwrm fnimnni eorpnrix hahitum f/r/inditfife transcendens

..*.in dcxtra c.ornu vtnio mct/tlH ffctterc cxcnltnm f/cstabatf qitotl sttcerdos sacrornm

ejns jjcritus nnnunlim incro pei fiinderc confU^cveraV (o, s v.). Hist. Dan. Lil*. XlV,
Rec. P. E, Muller, cd. Velschou^ Pars. I |>a|f. 8:^3 o. f.

*) **ilanC itaqiie sfatiiam totius Selnvoniæ pcnsionihus cidtam^ finititni qtwqne retfcs, non

tibsque sacrileffti rcxpcctu, donia jtroscqvcbantnr. Qunm inler cæteros vdnm rfx Dn-
norum Sveno propitinndi (jntlin exqvistfi citltust pocido venernfti.t est, alienujenæ reli-

gionU slndinm domcsticæ præferendo" \. c. S. 825— 82f). P. E Muller visrr, at driinc

Kon/;e var Svend Grallie, som dodc Aar 1156. Tvcndf- store, udciilvivl hostliare

fiæj>;rr, som liavdc tilliort do riifrcnshc Arj;iider, shjæiil;cdc ErKchishop Absalon i sit

Tcstnmrnt ti) cn af sine Veninder, Fru niarijrclc Sunesdalter — "c/ohu'hc Mtirtjnrcte

duos ci/fos^^ (a: cyphoSf sctjphos') ^'Hoianorum tdolorHni>\ Diiii. UiJ)J. "2l«'r TU. S. 27.) Saxo Gram. I. c. S. 42. Jfr. ovcni'or S. 71.
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Eng-land, der berslsede over den veslllg-e Deel af Deira, et stort Horn af

Elfenhecnj udvendij}' prydet med kostbart Beslajy af forjyjldt Solv og:

forsynet med saadanne Ilanlæ ogp King-e som de, der vare anbragte

paa de tiinderske Guldborn , til Kathedralkirken i York , hvor det

inderste Dorn vel endnu bevares; dog* skulle dets forg^yldtej for os

vigtigste Prydelser i Reformationstiden være blevne solgte til en Guld-

smed for at omsmeltes*). Ikke desmindre synes de nu paa Hornet an-

bragte Billedva^rker, forestillende GriflTer, Enbjurninger, Lover, Hunde,

Træer og* Lovværk, at være i en ældgammel Smag. Mærkelig- er den

Efterretning, som Cnmhdvn meddeler efter en gammel Membran , at

Fyrsten Ulf^ idet ban skjienkede Hornet, fyldte det med Viin foran Hoi-

alteret \ Yorks Domkirke ojy drak det knælende ud, samt gav det til

Gud 0{f den belligpe Peder, Aposllenes Fyrste, tilligemed adskillige faste

Jordeiendommc og deres Afgiller**). Det var ikke alene Drikkeborn,

som saalcdes i Englands Middelalder skjænkedes til Kirker og* Klostre,

men og:saa Krigs- eller Jiegerborn. Saaledes gav f. Ex. Kong Edgar af

England, der kom til Iteg-jeringen 9o9, sit lilæseborn ilituum) til Abbe-

diet Glastonbury eller Guds Moders Alter i dets Kirke. Det var en sand

Kostbarbed, da det var særdeles zirlig gjort af Elfenbcen og* prydet med

Guld beslag (ehore dcceniissime formatitm et auro decorfdum). Et lig-

) Ulf jjav ved ilrn sninmc Loilijjlioil Jorclc|;od8 og andre Eicndomme til Yorlis Doin-

liirlio. Gnvoii bcl.rærtrdos sciici e af Eilvai'd Cunfessor. Scc herom, i Arehæolo^j. Lond.
T. III, Pe{;g(> oliscrvations OU horns c&c. samtiT. 1, Gale iipoo the aiicicnt Danish Iiorn,

liept in Ihc eatltedral chureh of Vorl; o. f. Hornet er afhildet (som det nu haves)

i Vetusta l^limumeutn , ed. Soriet, antiqvaria Londin. (Fol.) Vol. 1 Tab. 2 (oj; ilere

Skriftt'r). Kftcr T<'|juinj;en ojj de don vedfoiede Kftfrretniu{;cr er hun di't nederste

liesfaj^y Kjeden ni. m. anshallede af Hornets lU'staurator Fairfax.

**) "CoiHH, qvo hibcrc coti.wcvif, \ntio rcfdcvif ef cornm alfnrc Oco ct snuclo Petto^ npv-

slolortiin priucipt\ omncs tcvrns ct rcditus flexis ffcuibus jtropiuavW^ Arehæol. I, 1G9.

Hvo erindres ihhe herved om Hedenolds nurdishc H6vdin(;er, der stak Hornet ud
i Templet til Ære for Odin oj; for Thor, Asernes Fyrste (dsa hmtjr). Ojjsaa de

pleiede at shjienkc Jorder til Guderne eller Templet; scc f. E\. Landnama 4dc lUl.

2det Hap. o.ll.St. Allerede <;re{;orius den Store tillod Au[;elsaxernc al holde GjæsCe-

budc [conviviaj ved Kirkerne, ligesom forhen ved de hedenske Templer, til hvilke de

lildeels vare blevne forvandlede. See Archaeolojj. V, 117, U3 o.fl, St. jfr. oveni". S. 160.
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nende Horn af Elfonbcen (cornii chumcinn) g-av Kong- Henrils den 1ste

(som tom til Rogjoringeu Aar 1100) lil Domkirlien (eller det af ham

stiftede St. Osvaldshloster) i Carllsle; det siges nemlig at have været et

stort Jagthorn, prydet med Baand (eller brede Ringe) af Guld og* SoW

(a g^reat horn venori^ havinge cerfayne bandes of sylver and g^olde).

Derpaa var og- folgende Indshrift indgravet:

Henricus primus tioster fundaior

hoc dedit in teste carte pro jure foreste*J»

Enhver seer, at Indsliriften her er nyere end selve Hornet, lig'esom vi

troe at Tilfældet har været med Guldhornets Indslsrift^ der og* sandsyn-

lig^st indeholdt en Bevidnelse om dets Overdrag-elsc til en vis Menighed

eller et religiost Gildelag-,

Medens slifye OfTerg^aver ydedes Englands fcristne Hovedlsirlser,

blomstrede Hedendommen i IVordtydsUland blandt de slaviske Vender,

til hvis Templer og Afjuder selv Danmarks overtroiske Store, til Trods

for Kristendommen, vedbleve at slyænhe kostelige Drihhehar, efter den i

vore egne Lande udentvivl i Hedenold Imig-elige Maade. Dog vare saa-

danne Tempelba^gre ikke alene bestemte til Afgudernes eller Præsternes

Brug", thi Forfatteren til den hellige Ottos Levnet (som just indfaldt i

Henrik den 1stes Tid) beretter, at de hedenske Vender gjemle i deres

Templer kostelige Bægre af Guld og Solv, af hvilke de Store og For-

nemme paa Festdagene pleicde at spaae og gjiire sijy tilgode. En saadan

Brug- have da og rimelig^vis de hedenske Sonderjyder i sin Tid gjort af

det ved Gallehuus fundne, med Indskrift forsynede Guldhorn**), Den

selvsamme Skik anvendtes og* af de Kristne paa deres Institutioner, i det

de andægtige Store g^ave deres Drikkehorn (og* andre Bæg-re) til Munke,

) f^illinm Cole OU tlie lioms, given by Henry I to the CalliedraJ of Carlislc. Ar-
cliæolofp Lond. V, 340—345.

**) Vita St. Offonts, hos Ludervu/ pajj. G81 : *^Crntercs clitnn aureos vel argcntcos, in

qvihus attynrarC, cijitlart cl polare nobilcs solehnnt wc potentes in dicbiis solenni^

tatum, qvasi de sanctnario profci-endos ^ ihi {in icmplo) collocaverant.
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samt Kannilser 0{f
andre relijjiose Broclersl;aber5 for at de paa Fes(dag*ene

sVtulde drifclse deraf og" erindre Giveren i deres Velsi{}*nclser eller fromme

Onsl;er. Saalcdes slyænlæde f. Ex. Kong- "Wililric af ftlcrcia, henved

Aar 800, Hornet fra sit eget Bord til Abbediet i Crojland, om hvilket

det hedder i hans Gavebrev: "cormi mcnsæ suæ^ ni senes monaslcrii

hibant inde festis sanctornm cl tn snis bcnedictionibns mcminerint aliqvando

donatoris fVillafu'' iPef/ge 1. c. S. 9)*).

Dog: indbefattede Vendernes Tempelslsalte, blandt andet, il;l:c alene

»tore Uroxe- eller BoiTelhorn, dor vare sLilsliedc til at driklic af^ udvendig-

forgyldte eller forsjncde med forgyldte Beslag**)
0{f

besatte med Ædel-

stene^ — men ogsaa andre Horn for blæsende Musik, foruden Dolke og*

Knive, samt alslags kostbart, sjeldent og skjiint Huusgeraad, bevaret til

Gudernes Prjdelse og' Hæder***) (samt tillige uden Tvivl til Brug ved

de festlige Gilder). Det var da ingen ny Skik, som opfandtes af de

Kristne, naar ogsaa Krigs- eller Jagthorn g-aves til Kirkerne efter det

Ovenanforte.

Vi bemærke, at allerede Eddadiglene vise, at man i Hedenold

brugte Drikkehorn , zirede med Billedværk og Kunecharaktercr ; see

*) Til ril »andan linier har rimeligvis det Driltlieliorn været, <Icr opj^rovrs af Jorden

ved ISylijobiiijj i Odsherred (i Sjælland) lieiived J775; det var prydet med ind-

shnariic Fif;uier o^;; Araheslicr, sanit denne oldnordishe Indshrilt med tioj'staver:

•*Dreikid i fridi gleymid eel;i lil'vande Gudi'* o: "Drihker i Fred! p.Iemmer ikke den

levende Gud!" Alcxnutler liumholdi saae i Qvilos Franeiskancrkloster et Leerkar,

Iivoraf en Munk fra Gent havde iidsaaet den fiirste livede i Peru, — forsynet med
denne Indskrift i oldlydsk Dialekt: Af^er ans mir trinkt vcrgcszc seiner Gottcs nicht.

Sce Ant. Ann, II, 278—280.

•*) Delte var vistnok infjen ny Skik, thi Gallerne ]>loicdc allerede i nornernes klassiske

Tidsalder at heslaac Uruxriiurn med Siilv. — I det 10de Aarhundrcde vide vi, at

filigc Drikkehorn hetraj'tedes o^; soijtes sum Sjoldcnheder i dc nordiske Uij;er.

**) — Coniua grandutm tnurortnn fttjrcslium tlcaurntn ct gcmmts inlcxtn, pofihns aptnH
coritua cnntibiis aptfij mncroncs ct cnliros mnltamqvc pretiosnm supcllcctilem varinm.

tJt visn ptdchrnm in ornatnm ct honorcm S^corum ibi conscfvabavt. iiclmold melder
•lierede i Isto i(o];s 55de Kap., at del forsamlede Folk, eftcrat de cj;oiilli(fe Oirrini;er

rare forl>i, iovlystcdc si(r vrd oll'eiilli/je Gilder 0(; drak Skaaler, iielli^^edc dere«

Af|jiidcr. De derved fremsa^jte Onsker eller Bonner vilde naturligvis denne krislnt

Furlattcr snarere kalde cxcctfttionis end consecrationis vcrba*
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ovenfor S. 167. I dc norske Konjfcsajper ommcIJes (! det 10de

Aarluindredt*) forslijcllijjc Drikkehorn med Guldbeslajy
,
endog heclt be-

dækkede dermed.

Om et i Hedenold forfærdig-et, ved Wismar fundet og af hisch

ypperlig* beskrevet Broncebeslag til et Horn, have vi anfort Adskilligt

S. 2M' herovenfor. I Danmark, IXorge og Sverrig bar man fundet i

Jorden ældgamle Drikkehorn med Beslag af Siilv eller forgjldt Metal,

tildeels forsynede mod Indskriflcr, endog i Runer. I Aaret 1445 blev

et Drikkehorn fundet i en Gravhol ved Breum i IXordfjorden. Om dels

paa et Siilvbeslag anbragte Buneskrift, der mulig kun er en Efterligning

af en ældre, som maaskee har vær været indridset i Guld eller Bronce,

hvori Christie og Sagen mene at Odin nævnes, maae vi henvise til Urda,

H, 48. Almindeligere ere Horn med Siilv- eller andet Metalbcslag fra

den katholske Middelalder med Indskrifter, i hvilke Gud eller Helgene

(Især de hellige tre Konger) paakaldes. Af denne Art er det beromte

saakaldte oldenborgske (af forgyldt Siilv forfa^rdigede) Drikkehorn; lige-

som disse Drikkehorns Form og Benævnelse upaalvivlelig nedstamme fra

den hedenske Tid, saa ere og de nyeres paa dem anbragte Indskrifter

en fortsat Efterligning af de ældre.

. Indskriften paa det sidslfundne tonderske Guldhorn læstes saaledcs,

i Overeensstcmmelse med Tijchsens Forklaring af det celtiberiske Alphabet,

af P.E.Miiiler: SCAGSBELESTIT • ABGTIDET • ABISLE • TE-

BIMK. Han formodede, at disse Ord angik de phoeniciske Guddommes

Baals eller Bels og Astarlesj samt de saakaldte Dioskurers Dyrkelse.

IVu maae vi indsee, at vore egne Mindesmærkers Alphabeter ligge os i

i denne Henseende nærmere.

Vi ville ikke her opholde os. ved at opregne Andres mange aldeles

mislykkede Forklaringer over detheromhandlede Guldhorns Charakterer og

deres Betydning. Kun maae vi ikke forbigaae de blandt dem, der ligesom

Grams y f'V. Grimms og Uredsdorffs grunde sig paa de for tydskc eller



angrlsaxisLc Riinor*). Disse ere, forsaavitU de cre niijy I)el;joiuUc:

a) Dr, liriptjnlfsen i hans Pcrictdum rnnolofjicum (1825) S. 1 08—1 1 6

:

Ekinlcvo eller ek Illcvo yorlim hol**} iisoin homo tovuno

o: Eijintevus eller Ego lilcvns (Leifus) fecimus (fccij inmulum

his cornibus duobus

}

eller og; saaledes:

Tovido Celler Tovimo) ek (oÅ) Illevo gorlim hol tisom homo

o : Tovidus (Thorvidus^ ThorfinnusJ et Hlcvus (Leifus) fecimus o. s. v.

I sidsle Tilfælde læser Forfatteren lijyesom je^}* ved at antajje 'JTovid for

et Mands-Eycnnavn 5 der lamde svare lil det oMnordishe Thorvid (^or-

vidr)*^*}, I norsle og* svensfce Runeindsluifler samt islandske Dijdomer

slirives saaledes undertiden ^o^tc/iirt for j^oiw/e/wuj ^olleikr fov J)6rlcikr^

lijjesom den islandske Udtale nu svarer lil denne Sl;rivemaade (jfr. ovenf.

S. 399—400). Forf, meentej at den eller de i Indskrillen nævnte Mamd

havde, formedelst en overhængende Fare, nedjyravet de store Koslharliedcr

i Jorden, men dog' i Forveien indridset Indsl;riften paa det ene af Hornene.

*) Dpttc har <lo/j li^jolcdos Lcffis j;jort i Iiaiis Fundj'riibcn cirs allen IVorilciis Islcr Tli,

(<»jjsaa inulcr TiU'l: Die Uiincu uiul ihre Doiihiiialcr, riebsl Boitraj;cii zur Kunde des

Slialdenlliunis, Lcipzi^j 182J)) S. 32 o. f.; liau an(aj>;er indskriitcns Sproj; Ibi* nordisk

(oldiiurdisk)* oj; læser den s.iaicdes:

c/l' Jde pnt/a s(im hiilti sam hiivnn

samt ovvrs'æitev det (uden nojj-pii «r?li<)f|:ra|>hisl,' eller f^ramni.ttiknlsk Analyse): "Icli

IVeuc niich der Gunst" [Tyrs] "ab/urin^jen deui lEiiuptlinjr dicsc Ilorner". Jej; kan

ikke oj>da/;e de Grunde, livorpaa en saadan OversJcUelse kan v;erc byfili^**^ (med

I3ndla{;el8e al' de lorsle 0(j sidsle ahnindelij; bekjendlc Ord). Iovri{;t folj;er I^cr/ts

Uecoiisenten af Dr. itrj/njtif/seus Pericttliim rimoliujivum i Coettinjjor j;elrlirte An-

xeijjeu 1824 (S.IOiO) nted Hensyn til IndskriCtens Tilljie|;: tephno eller tnpimoQ*) hvilket

da l'orcslaaes at skulle hcses: lami po l'tir fivmi vUcv tiiuti pn: *'Leeraus! TriiikauRl"

**) Forfatteren vil, at Itol lier hiiv læse« /k>/, ave. sinj;-, al' det «ldnor<liske off islandske

lioUf en Iliii. Ji(d vilde vel snarere have passet til denne Forklarinjjsmaade, da

Hornene i'aiidles paa jævn Mark, — efter som den ovenommcldtc snj;kyndi|;c Re-

censent o|;saa har heniærket,

**) Recensenten i Goelt. |;cl. Anz.-l. c. S, 1020 anseer delle for ubeviist Ojj vil over-

hoved ikke antaj;c Ordet for et Mands-Ii]j;ennavn. Dojr hrujjtes lijjnende Navne i

Nordtydsklaiid liort for Itrislendommens Indforelse; jfr. ovenf4)r S.IWS) — 4C:). At

Vcvsouvrs Effennavne i Nordfrislarid, l)(j<'som andre Ord i Spro^jct, J)laniledrs med

de nordiske paa manj^foldif^c Alaader, erfares i Overflod af æblre og nyere Skrifter,

f. Ex. Outzens frisiske Onomasticon. Jfr. ovenfor 8.3^9 samt nedenfor S. 414—41$.

52
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I)) Den udmærLetle Pa!æo[frai)li liopp læste In(lsl;rirten saaletles

(fra Teg-net som ban ansaae for et blot Atlskillelseslejfii):

cm horne ie ivido ac ætawech cstun holtis

o: "Jeg" er et Horn til Jajjt- og* Olbæger for llolte's Drilslselajf".

Kopp antog^ Intlslsriften for at være affattet i en anjyelsaxisk eller dansb-

ang^elsaxisb Dialebt.

c) Denne Forblaring' er iidforlijj bleven ombanJlct og: i tiet Hele

mo(lsag*t af vor store Sprojj'gTandsber Itask, Et Udbast til bans Afband-

ling^ bcrom (der rimeligvis er bleven afbændet eller sendt til Kopp selv)

har jegf, tillijjemed dennes ovenmeldic Forblaring^ paa et liist Blad, i Tiag

(den 4de Decbr.) erboldt tillaans af Forstnævntes Broder, Hr. Cand.TbeoL

//. liask. Rasmus Itask bifaldt ilog^ Kopps Mening* forsaavidt, at ogsaa

han antog- Bog-stavernc i det Hele for ang:elsaxisbe. I Afhandlingen bar

ban ibhe selv udviklet nog-en sclvstiendig* Mening- om Indsbriftens sammen-

hængende Fortolkning*, — men yttrer nedenunder Formodning* om^ at den

er affattet i det bymrisbe Sprog-. Dog" findes et liist Blad vedlagt, der

formodentlige indeholder Forfatterens eg'cn (som det synes nyere eller

senere skrevne) Decbiffrcring^ af IndskriUcn:

Ek hlcve geslim : holiiscem horne : tevido,

uden nog^en videre Forklarinff, hvilken sandsynlig-vis den altfor tidlig

Forevijjede desværre er bleven bindret fra at udvikle ved bans sidste

lang^vari{re Sygdom.

Jog vover at gjættCj at min uforglemmelige Vens Adskillelse af

Ordene paa denne Maadc er grundet paa fiilgende Forudsætning af derea

rimelige Betydning: JSA, jeg; — hleve^ det samme som det oldfrisiske og

nordfrisiske lewe^ Icve^ overlader, efterlader*);— geslimy Gjæster;— hol*

) IVuie bcslæfjtct mrd <Ict oldnortlisltc leifa, cncliui i Dansk levne, og manjre flere

hcrtilboreiulr Ord i de nordisk-tydslic JS|iro;;. Man l;uiulc luisc cJJt Icwc, da i'kh

eller ck bliver det frisiske ikk u. s. v.; sec ovenfor S. 398.
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<j,9mrt*) (Dat plur.), sylvicoUs? i Slioven eller Lunden? OlTorlundcn? fra

eller i Holsalerncs Land? — delle havde vist den Afdiidc bedre Ininncl

forlslare; — horne^ Hornet Tcvido fean 0{ysaa her værehicvet anlag-et for

et Ejyennavn; er delle saa i VirLeligheden
,

sjnes det Hele at iidlrylike

en umiddelbar eller testamentarisl; (lave lil Lundens eller OlTersledets

Gjæster. Dette Forsog* til Forhlaring- na»rmcr sigf i Mcning-en, ligesom

i selve Læsnin{fen, saare røejjet til den af Jircdsdor/f (^.5d7^ og* af mig*

(S. 598, 400) fremsatte.

d) N.M. Petersen har forhen seet og- benjUet Itashs runologishe

Optegnelser med Undtagelse af det heronuneldte luse Illad, samt har

ogsaa, med Hensyn til Sidslnævnles palæographislie Reslemmelse af de

angelsaxislie Kuners Vierd, læst Indskriften paa fiilgende Maade:

e/l Hlévo (eller Hlepo) (joriim hdlti om homo iovimd eller iovido

og udvikler saaledes sine Tanker om Ordenes Fortolkning: " hvoraf

^'Meningen maaskce kunde -være: Jeg Hlcv gjorde Beklædningen paa

*^detle Horn; ved holti maatle man da tænke paa gb t. hcldc^ Lænke

"o. desb, isb hfdd; ved lovimo paa Hensynsformen pcima^ angels. påm.

"Hornet bestod af tvende, der vare indsatte i hinanden ; det indre udgjorde

"et helt Stykke, det ydre bestod af fem lil hinanden foiede Ringe af finere

"Guld og paa dots iivcrste Rand (andles Indskriften. Til dette ydre Horn,

"som indeholdt Figurerne, kunde der <la sigtes ved Ordet holti
j
og det

"er rimeligt, at Kunstneren just satte sitlNavn paa dette Kunslva»rk. Men

"ogsaa denne Forklaring er blot Gjalning og udgiver sig ikke for andet."

(Danmarks Historie i Hedenold, HI, 57i—375).

*) UiUt holydcr i Oldnordisk eii Lund, SI;ov, li|;rs(mi endnu i det NordlVisislio oj;-

IMaKydsIa;. Molslenerne kaldte sijj (oi ftum Hohttfvn , o^j af de jranilc ^ctrdhner

nævntes de holtficttir, Sliovbeboere. M'v. ovenfor (lios Wt e/fsv/oi//) S. 3l)7. Dot maa
\ol erindres herved, at Uohntvvtic ihUe Jjoede i Sonderjylhind, nien detle kan do/;

have havt et Uy^r^trl.ijr eller rinjjsojfu af et li|;nenilc Navn, opkaldt el'ter Landsbyen
Holt i Nærbeden af* Medolby, on»lrent A\ danske Miil fra (.allebnus. Den kaldte«

i Middelalderen Holte efte r Lntiffcbths lUn i til Valdenuus Jor<leboj;; mei;et nær ved

Tiinderu lanc da oj; Ifycn tiolvsvtc of; ikke lan(;t derfra en anden, kaldet Hvoliny.
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(») Jeg: er Hlfæl(li{j-vJI.s i Besiddelse af et originalt Rrev fra den i

»In Tid Lelijendte svcnslic Godseler og: Videnslsabsyndcr P. Tham til

Skule Thorlaciits y dateret Dag^sniis den 50tc Jnli 1807, hvori han til-

melder Sidstnævnte^ al han har skrevet saadanne Bemærlniing^er o{f sendt

dem til Consistorium academicnm i Lund for at gjennemsees af dets

lærde Medlemmer. Om Indholdet yttrer han hun Fiilg^ende: "Jag- gior

Gullhorns inscription till gammel Tjsha och Runorna till Anglo-Saxishe

Bohstafver". Bemærhningerne vare allerede sl^revne i Marts Maaned

s. Senere udgav Forfatteren dem i tvende forsUjelllge tryUte Shrlfter,

nemlig: Siuulehrcf UH de Danske Ldrde (som jog- ilslse har ved Ilaanden)

og- "Anmiirhaingar 1 anledning af Prof. P. E. Mullers Afhandling om

Guldbornen" Stochholm ISIT, 4to. Der holder han sig- dog^ (S. 21)

ikke alene til de angclsaxiske Runer, men tillige til romerske Uncialbog-

staver, som iV, samt Runernes P (eller v') som JTi, deres X (y) som det

latinske Ord et o.s.v. Hans Læsning falder da saalcdes ud: IlOLTIZEY
HORIXE TETIHMO MvIILMTIIE et ESTIY — ogr oversætter dette

saaledes: ''Holsleinska Hornet Dillunars Marsk af Ilclmthe och Estey^^,

Hertil lægges denne Bemærkning: "(formodligast ifrån 13de eller 14de

Seclel)'% — og* dog menes (paa den selvsamme Side) en Grev DIthmar

at have ladet forfærdige Hornet henved AarlOoO! Vi behuve vist ikke

at opholde os ved denne Læsning af Runerne og- end mindre vod den

oicnsynlig: ugrundede Oversættelse,

Af de ovrig-e ovenanftirte, tildccls temmeligt overeensstcmmende

Forklaring-s-Forsog overlade vi saaledes Læserne at vælg-e det efter hans

Mening- bedste, hvis han selv ikke kan udfmde noget Bedre som uimod-

siff^^lig" klart og^ rigtigt, — hvortil det mulige er Eftertiden forbeholdt at

yde nye og hidindtil ukjcndtc Oplysninger.

Med Hensyn til Drikkehornenes Brug^ i Germanernes og* IVord-

boernes Hedenold kan det tilftiics, at man paa det hoist mærkelige OlTer-

Sted ved Schlieben i Sachsen har fundet vel conserverede saakaldte
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Oficrliorn af bræntlt Leer. Udvendig ere de vel prydede med simple

Ziratcr, men ligne i Formen de sammenslyn{yede Drildicliorn, som ere

indgravcde paa eu helyendt Runesteen, funden ved Snoldelov 1 Danmark

Der fandtes nede i Jorden, tætved et fordums Ting-- eller Offersted under

en uhyre stor Steen, der blev sprængt for at opfore et Gjæi'de af dens

Stumper, som bleve bortforte i ildie mindre end 70 Vognlæs. Indshrlften

angaaer en vis Rohald, Son af en ^nlr eller hedensk Præst, som boede

der i Nærheden*). Muelig- har da det hiiist sjcldnc Drikkehorn af Glas,

som bevares her i Museet for nordiske Oldsager ojf som cr fundet ved

Himlingoie i Sjælland tilligemed et stort Rroncckar og- tvende Paterer af

Solv, oventil forsynede med Guldrande, prydede med Figurer, der mejyet

ligene dem, som forekomme paa det tonderske Guldhorn/— havt den selv-

samme Bestemmelse og forhen saaledes tilhort et helligt Offersted eller Tem-

pel, der da maa have staaet under en rig og: mægtig præstelige Iliivdings

Forvaltning. Dobbelt mærkeligt bliver delle sjcldnc Fund ved det koste-

lige Spænde, som har en Indskrift i angelsaxiske Runer af den samme

Art som de paa Guldhornet, der her vel cr indridset af en anden end

Spændets Forfærdiger**) og allsaa sildigere end det blev gjort, i Lighed

med vor Gisninjf om det her omhandlede Horns Tilblivelsesmaade.

*) iiUmm llaii(il)ucU der jrermanisehcn Altei tlmmslaindc (1836) S. 375 Tab. XIV Fijy.

Ant. Ann. 1ste IWIs. 2(lct II. S. 281—282 Tab 4 Fig. 3; 3dic l)d. S. 207 5 Pcfcr^cn i)an-

marlis llisluric i Ucdcnold III, 3G3.

*) Sce herom Ann. for nord Oldk. I, 343-346 Tab. VII Fif;. 10. Eu lijrucndc Sam-
lin^f af Kustbarliedcr 0(» sjoldne Oldsa{;er fandtes 1834 i en Mose ved Gaardcn llocn,

lilfjers So{;n, A;;j;crsIuiU8 Stii't i INor|jc, nu bevaret i (Christiania.. Dc Heste vare nf

Guld blevc betalte Finderen med 2030 norsko Specier. Alt var, |iaa cn eller

anden Maade, anvendt eller omdannet tii Sniyhher; deriblandt adskillijye hufiske,

byr,aniinske, frankiske 0{» anp,clsaxiskc ftlynter, paa hvilke Oskencr vare anbragte;

inj;cn af dem kunde vjerc ynj;re end i)r)5 efter vor Tidsre|fnin|j. Vrui. C. A. Ilolmho

i (Christiania beskrev Fundet i et latinsk Ihiiversitetsju'0|jram med tvende lithojjrn-

|)herede Tavler, 1835, 4to. Hvad der cr uucrkværdijjst l'or os er Forfatterens ud-

forlifje tJdt'iklinf; af den Mening;, at disse Smykker forlien havde prydet et cJler

fir re Afj;udshillc'dcr oj; hiirt til en Tcnipelskat, hvilken lledninj;;ernc kun havde

kunnet unddraj;c dc kristne Omvenderes Forfoljjelsc ved at ncdsiuiike den i en

Mose. Som Heviissleder aiifitrer lian nianjjC Vidnesbyrd af de Iroværdiysle Sajjacr

om dc norske Gudchusrs ojj Gudebilleders Pra{;t i det 10de oj; forst i detllleAarh.
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Vi liaabe saaledcs at have gjort det Iioist sandsynligt^ at de bei'

oniliandlcde Guldhorn, hvor de saa end ere blevne forfærdijycde 0{y til

hvill;en Briiff*), i det hedenslse Sonderjylland have været bestemte til Brug

ved Magnaternes eller Folkets Oflcrgibler, hvortil en vis Fyrste, Hovding

eller Overpræst, effer Indslsriften, synes at have laant eller slyænliet dem

eller deres, snarest blot det her omhandlede Horns for hin Tid sjeldne

og kostbare Hylster eller Beklædning. Det (eller de) indvendige Guldhorn

have i det sidste Tilfælde rimeligvis allerede været ansliaffede eller kjubtc

paa Templets eller Menighedens Bekostning.

Lijyesom det gamle frisiske Sprog* af alle tydske Dlalekfer mest

synes at ligne de oldnordiske, er det ikke at undre over, hvis Ord, som

kjendes i begge Tungemaal, efter min og Fleres Gisning, findes i det

sidstfundne Guldhorns Indskrift, Outzen mener, at det {famle Frisland

indbefattede den Egn, hvori Mogeltundcr (med Tiindern og- Gallehuus)

ligge og at dets Konger have pleiet at opholde sig der, samt at der var

et almindeligt Offersted fur hele Folket, hvor Guden Thor især dyrkedes

o. s. v. **). 1 al Fald kan man vel med Sikkerhed antage, at Frisers og^

Jyders Lande her grændsedc fil hinanden, og at disses Befolkning lettelijy

saaledcs sammensmeltedes, at selve Sproget, dog mere i visse Egne end

i andre, kom til at blive af en blandet IXatur, lig-esom det overhoved

endnu er i de selvsamme Egne. — Paa den anden Side naTmer det

*3 Doj'f saii(lsynli{;st lil <lcn s.iinnic som lior, livorom <lrii slijæ/;|;0(l(i Mand (i l.uif; rid

l>raj;t oj; særcj'/'ii llovcdliohlæflnin^;), som bærer ct stort Horn, Ii{>;iicn do selve <iul<I-

lionirt« 8yrioK at vidno.

*) Prcissrln ift uhvr die daiiisclic S|»i aclip iin Sclileswi|;sc!ien, 1819, S. 102 o. f,, Wcst-
jtlialon illoiiuni. F<trti»len (il 4dc IWrel S. 1 1 , 2(t samt S. 212. fVvtiaulf tilstaacr i

hans Priisslirift over samme Gjeiistand, at Nordlrislanfis {|am1c ^irinndsnr iliho Icl

Jade si{f Lestemmo; jTr. il/tV*//c/M'ij.? Nordfrisland S.2!) o. f.— Outzen anlajjcr fJivuicr*

Læsniii/; af Indsl;riftrn i llovcdsaijen for rij;tif; oj; for at vterc alfattet saaledes i det

frisiske Spro^f : Mtjchlim Thoitorlim (oder ThuoHorfivi) flocfftit/dotit honviio tif

(oder rt) to fhitti^^. De to forste Ord skolile da hetyde enten *'iMo|;eltondcrn"

eilcr **den store Tlior'% de to fdlfjcndo: *'llellij«:d(Mns-IIorn" o^r ilo ii-c sidste: "lil

at tude med''. Men lier læsps dn del nnjrelsnxisho M sum det latinsl.e m, P sum P
eller f/l O.8. V., Uv<u*ved lutUkril'teti jjansUe maattc laUc dens marcomaiinniskc eller

An^clsaxiskc Cliarakter i pala!0{rra|>liisk IJcnsecndc.
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Frisisl«e sig* meget lil det Ang-elsaxislæj livorvlfll del furslnævnte liar

været beslæfytet med de g*amle Angleis Sprog, vide vi nu ildic. Vist er

det derimod j at Angrlernej især ved Udvandringer til Briiannien^ meget

blandedes med Saxerne, ligesom begges Sprogø sammensmeltedes til et—
Og- paa en lignende Maade overg-ili vel den nordislse RuneræLhe til Mar-

comanner, Angler og Saxer, som omdannede den til et nyt og- foroget Al-

pliabet, af Lvilket det herombandlede Guldhorn bar IVemviist en af de

ældste og* mærkværdigste Priiver.

Sladen Slesvigs eller Iledebjes Navnlmndigbed sfradd«er sigr til

boit op i riedendommen, ilibe alene blandt de nordisb-tydslie Historikere^

men ogsaa blandt de orientalske Geog-rapber. Her samledes fordum

utallige Handelsmænd ikke alene fra Europas, men ogsaa fra Asiens for-

skjellig-e Lande og- Stæder*). Hertil, til Angrlernes Fodeland, stri3mmcde

vistnok det erobrede Britanniens Rigdomme ad Krigsveien, det yderste

I\ordens da kostbareste Varer**) og* det rige OsterJands Guld ad Uandels-

*} Om dfii siclHhiævitte KjoiKlsjjjprninj; luinne \i især licnvisc til Miasmiisscus^ Frtihns

o. 1]. Siiriftor oin Arabernes j;ainlc SainCairsol lucd IVurclcn in. iii. llcnvcd 850 om-

talOvS, i AiiF:(>ars l^cviiclHhcshrivelsr, ^jlias^vi<.ll som en Stad, hvor Kji)lniia;n(I Ira alle

Kanlcr )>leic(lc nt liommo sammen {ubi cx omue pnrtc convctitits fiehnt uetjoliniornm)^

Oj;saa ^idnm af ihetncn oiittaler tion store Sljilislnrt ojj Handel deilVa til Sverrij;*

Samland, Slavonion og selv til Gra^lienland u. s. v. Den danske seicrri{;c lu)n[>c

Guti'rid, som diide 810, sogtc ivrig at vedligeholde og udvide Sicsvigsbetydeligc Handel.

*) Sce f. Ex. Others eller Ollars angelsaxislic Ueiseberelninger , udjjivnc af Ihissæus,

Langebek, Uarringtun , Porlhan og Uasls, Denne niærl;v;crdige Nordmand var en

Htivding i sit Tæth eland, men boede paa Helgeland ved den yderste nordlige Grændse
af dets <lyrkede Egne. Dog eiede han (iOO tamme Kensdyr fttruden andet Qvæg,
Han drev desnden en meget stor Hvalfangfit og Hvalrosfangst, samt oppebar bety-

delig Skat af Finla]>pernc. Med de saaledcs erhvervede Varer drev iian sclr

Handel paa det sydlige Norge (sec den muslfolgende Anmærkning) samt til Hædnm
(Hedeby, Haddeby eller Slesvig), da omgivet af Angler. Saxer og Vender men til-

buicndc de Danske. Olhcr begav sij; tij Kong Alfred, som (uvist af hvilke Grunde)
i Heiseberetningernes Indleilning kaldes hans Herre, Denne Konge regjercdc i

England fra 872 til H\)i), altsaa paa samme 'l^id som Harald Haarfager, da Enevolds-

hersker i Norge. REnlig er vor Otiar, ligesom saa mange andre norske Hovdinger,

blevet fordrevet af den despotisk herskende Erobrer og har da laget sin Tilflugt

til Englands mægtige og Handelen i»esk}(tende IC<inge. Ulfstan, en anden af Konfr

Alfreds Hofsinder eller Skibsldrerc, havde og silOphold i Hedeby som et Udgangs-

punkt for hans Keiser i Osicrsiien.
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velen. Et saadant Emporium Lunde ihhe undvære Slirift, og* jeg' anscer

det derhos for troligt^ at Tydsklands saal;aldtc Marcomanners eller nord-

lige Grændsenaboers Alpliabet der forst har dannet sig paa et Grundlag

af de simple nordislse Runer, beriget med briltislse, byzantinsk- gra\sl;e

mulig endog tildecis latlnslt-germanisl;e Charal;terer. Ogsaa i Sverrig og

IVorgc gaves der i Hedenold betydelige Handelsstander, som Sigtun eller

Birca, Tunsberg o. fl. Om det sidstnævnte Sted, henved 920, siger

Snorre Slurlesiin: "Kong Haralds Siiuj lijiirn, raadede dengang for Vest-

fold og sad som oftest i Tunsberg, men var Imn lidet paa Krigstog.

Den Tid sogle mange Kjubmandsshibe til Tunsberg, baade der fra Viken,

nord fra Landet og sonden fra Danmark og Saxland. Kong Bjorn havde

og Kjobmandsskibe paa Farten til andre Lande, hvorved han skaffede

sig' Kostbarheder og andre Ting, han kunde behove; derfor kaldte hans

Brodre ham Farmand eller Kjobmand"*). Det nuværende Tellemark

hiirer til Tiinsbergs ogSkiringsals IVabolag, og saaledes er det vel midigt,

at en for Handelens Skyld dertil ankommen fornem Saxer eller Angler,

om ei en blandt dem bosat IVordinand, der har fundet sin Dod, samt at

hans mareomanniske Venner da have sat ham den ovenfor S. 387—396

omhandlede Mindestecn. Fra og paa Trondhjems-Egncn (især overKjob-

stedet Steenkjær, som senere maalte vige for Nidaros) dreves og i samme

Periode Handel med Danmark og England*, Mænd, som vare fra de

Egne, hvor det fydske eller angelsaxiske Runealphabet var i Brug, ere

•) A'orcffs Koiiuit/;a Soj;!!!-, Kbliviis. IJdj;., Istc D, S. 11.0; Overs. Islc Hefte S. 81.

£ii(lnii forend Ton8l»er/j har dot n;ji;rii|j{jeii<le Sliirin/fsal (Kvilhet Anfrelsaxcrnn pyncs

at liavc lijoinlt under Navn S<;irin(;eslical) vacret cn IJavn oq ICjobstcd med Vi|jen»

fornemste Al'j> udstempcl , uden Tvivl med horomtc Festmarhcder ; see Sof/uhiot i

Hftfnfi Fornniannu-Snjriir I, 388, jevnfort med ovcnommeldtc Reiscbeniærl!nin|;er

samt Munthes Anmærlatinjj^er til Anlla Overs;elteIsc af norske Konj^esajjaer Istc II.

S. 35, som i denne Henseende ere hiiist interessante o|f oplysende. Ved Handelen
vare vel tildecis de manjj^e Guldpenjrc indkomne, hvormed Koiif; llaldan den Milde,

der antaf;cs al have rejjjoi'ct lidlij; i det 8dc AarUuruUodc, betalte sine llorsiuder

0(j Krifjerc pao Vestfold; ved disse blev maaskee Grunden la|;t til den Formue, der
salte dets unjjc Kon^e, Harald Haarfaf;cr, istand til efterhaandcn al underkaste

sig hele Norge.
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da rimelijjvis blevne jortleile i de Hoicj hvor Gravstene (over Urner) med

saadan Skrift cre blevne fundne. Lig*nende Anlodninjjer til anjjelsaxislie

Mindeskrifters Indhujygelse paa Stene i Sverrij'* synes dog- at have fundet

Sted i en Periode^ hvorom dels eg-en Historie Intet melder og* som tillige,

især forsaavidt Runerne der maa læses fra Hoire til Venstre, maa antages

at tilhore langet ældre Tider*

Jeg- havde bestemt at slutte denne Tillægsartikel, af hvillæn fuldt

ct halvt Arfc er trykt, da jeg- ida}«;" (den 16de December) fiirst seer en

ny Afhandling' af Prof. Bredsdorff*^ indrykket i Barfods Brage og- Idun,

Sdieliinds 2det Oefte, 1810, S. 502—516, under Titel: "Om Guldhorns-

runernes Oprindelse". I denne for Uunolog^cn interessante Afhandling*

antag-er Forfatteren, at Guldhorns- Alphabelet er af Ang-elsaxernc (fra

Sondcrjylland og^ Holstecn) blevet indfort i England, i hvilken Punkt vi

ikke ville modsijye ham; men naar han derimod, som Bryttjulfsen^ mener,

at vi intet Spor kunne finde til at den sædvanlig-c (nordiske) Runeskrift:

er blevet indfort i Storbritannien for Normannertog^enes Tid, kunne vi

ikke deri være enig'e med den lærde Forfatter. Uan vedbliver ellers endnu

sin forhen, i hans Afhandling' om Runeskriftens Oprindelse (Kbhvn.1822)

fremforte Paastand om de cg-entlijye skandinaviske Runers Oprindelse fra

gothisk eller moesog'othisk Skrift, saaledes som den findes i et Par italienske

Diplomer og- en eneste Codex, som haves (foruden enkelte Fragmenter)

af den ulfilanske Bibcloversættelse; jfr. ovenfor S. 9 , 223—225, 500.

Lijfcledes henviser han til sit Forsvar mod de derimod af P. JE. 3Iull€r

og en }joetting"sk Recensent gjorte Indvending^er, i et Tilla*jj til Dansk

Literafurtidende 1823 JSr. 46 og i Molbechs IXordisk l^idsskrift for Hi-

storie, Literatur 0{j Konst 2det Bd. S. 595—396. Endelig* udvider han

nu sin ældre Paastand, med Henviisning: til hans ovenomhandlede For-

klarings over Guldhornets Indskrift m. m,, til de i denne saavelsom og^

do paa Guld-Bractcaterne og- i de engelske Indskrifter forekommende
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an{relsa\isLc Runers*) Oprindelse eller IVedslammelse fra den af Ulfilas

opfundne g-otliishe SIsrift. Endslyondt jag i Brcdsdor/f ærer den lærde

Forster, finder jcjf dojy ikke, at liati i dette sit nyere runolojjIsLe Skrift

har fremsat saadanne Grunde^ der kunne bevæg^e mijj til at vig-e fra min

ovenfor (S, 8— 225—224 o. fl.StO yltrede modsatte Meninjj**]. Jejy

helder derimod mere til en aandrig- svensk Forfatters (Provst fj'^icselgrens')

i samme Bind af Brage ojj Idun (S. 45) fremsatte Yttrinjy: "Den som

lasitGesenii sista klassiska ixrhcle oh'QX Moniimentafjvæ cxlant Phoenicica^

oeh derjcmte g^rundligt studerat den af Gesenius okiiada runlitteralurenj

kan val ei {jerna undg-å, att inse, det Skylliisk-g-etiska eulturen^ med sitt

runalphabedi, ar en sjster till den greklska, oeh beg-g-e diittrar af den ut-

doda phoeniclska fornbibbiingen, som slod jemte oeh utom den Bibliska";

jfr. ovenf. nysanf, St. samt 8.245, 284—285, 294. Ved IJdarbeidelsea

af nærværende Skrift Iiar jeg* og tit fundet mig tilbiiielig til at sande vor

egen HUlorlker M, Petersens mærkelige Yltring: "Jfo mere man efter-

sporer Buneriics Oprindelse, destomere overtyder man sig om, at de hen-

Uore \\\ en Skrift, der fra Asien af har udbredt sig igjennem alle gotiske

) Disse havde Bi-edsdovff \ sin ældste Ariian(lliii|;s Slu(nin/y S, H) blot losrlij; ommeldt
under den af /f^orm paa dem anvendte Henævnflse af nnnnnnniRhc Runer, samt

bcnucrkct, at forshjelliji^e Alptiabeter af dem fandtes i lliekesii Ttiesaurus. Nojjlc af

disse (^haraktcrcr har lian o{]; »fliildct i den med Stfriflet fol|[eiide 'labei til Over*

syn af Huncrne, 6aninienli{;iicdc med de nærmest boslajj-tcdc Al|>Ual>eter.

Fiirst idet jefj^ liavde nedslirevct disse Linier seer jefj et nu liidkonimet Kxemjilar

af Sl;rif(et: tlher das LcJicn und die Lehrc des Ulpliilas. Hruelisttieke cines un{;e-

drueklen Werclics aus dem Ende des 4tcn Jahrliunderts, im Namen <lcr Cesellseliaft

fiiralte deulselic GeschichlsUrltnnden herans|;ef;e}jen und erliiiitert von Ceor^; Waita.

Hannover ISIO, 4lo. Denne vor ]a;rdc Landsmand (som liar opdaj^et d<>n lieronimcldte

Codcx i Paris) undersojjer S. 50—58 den af Ulpliilas ve*! lians nilicluversicttelse

bru{rte Skrift. lian antaj^er det vel for sandsynlij;t , at (lOtheine (lijrrsom andre

£crmanisl:e FoJk} have bru^rt Rnner for Uljdiilas's Tid, men mener alJij;eveI, ;it denne

Cjcisllif;e har omdannet (h't jrraishe Alphabet til hintBru{;. Idet nyopd.i^jede, af For-

fatteren umbandlede Værk Undes injjcn herliiliiirendc Efterrelninj;. Kilers menep^

Waitz, at Forbindelse har Sted mellem Itunernes o^r det uioeso|;othiskc Al-

phabet med Hensyn til det enes iVcdstammelse fra det andet.
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Folfe til det fjerne Norden^ saa at vore jyamle Eftcrrclninjjcr vel lainnc

have Ret at de cre Iionine did iilli{]^enied Sproget"*).

Til Side ld» dll, 336« 347-3i§.
Jfr. Tab. XIII Fii>.7, «, b.

GiddhornS'Runernc paa hlekimjske Sicnc. Vi liavc seet, at disse

Runer forhen liave været anhmg-lc paa forslJclli{ye i Danmarh fundne

Guldsager, lijjesom og paa en der nu bevaret Gravslecn, som dog er

didbragt fra det Indre af en Gravhoi i Norge. Adsliillige Runestene

med sammeslags Indslsrifter {indes i Provindsen Bleldng*, som fra uminde-

lige Tider af, indtil IfifJO, lilhorlc det dansl;e Rige, end flere have været

der^ men ere nu forlæng'st forsvundne. Disse Stenminder hunnc altsaa

bclragtes som oprindelig dansise.

Det vigdgsic af dem er belsjendt under tvende forvsl;jelligc Navne,

Lecragcr- eller Lcrål;ra-Slenen og^ Bjorlselorp-Slenen (lios Liljegrm o. fl,')^

hvorfor det har hændet sigf, at nogle Grandsbcrc have anlag-et det for

tvende fra hinanden forslijcllig-e Indslsriflstene, Denne dobbelte Benæv-

nelse er foraarsaget derved, at Stenen ligger mellem det nu saakaldte

Ijeråla'a, Bjiirhetorp og^ F-<isterby, i det sidstnævnte Steds Sogn, men paa

Bjorhetorps Grund i Mcdelstads Herred.

Denne Stens hoist mærkværdige, længe her i Norden uforsfaaolige

IndsliriA havde fillruidict sig- Ole f'Vorms Opmærhsomhed fiirend han

udgav sine beromfe Værker over Runeliteraturen og de danske Mindes-

) Danmarlts Historie? i fIrrlpnoM IJI, ;^48—349. Griiuflcnp for drniip SacJniiifi: cre o/y

udviliicflc al* firtininc Vjerks KorCiiUor S. 85:2—!^5S. Disso lJii»lers(>|;rls<'r slulli s med
fuldende hcriil liiirendc Oril: "Kiwl<^lijr iM-liræClpf; ojjsaa Kiiiioriios Ælil'i ved lie-

trn{;tiii[it)cn af de moso{;olislin llofjstavcr , der lilshrives DMilas; disse cre iieiiili[;,

fioiii haade deres Udseende Of; liistorisjje V^idiieshyrd fl:<>H*i;j«re, (afjrje af i\o. græske,

men af et yn^jrc j;ræsh Sltriftsyfilcm end det, s<im lliineriie Uomme nærmest; hvoraf

lifjefrem fol|;er, al disse ere i del mindste ældre end den miisojjotishe Slirift, der

Undes i Uililas's Hil»elovcrK.'elt» lse". Jfr. fV,€.ih'imm iiber deutsehe liuncn S. Ji8 -52

(Tali.lV); zur Lileratur der Kuucii S.4—21; livynjnlfscns Per. runolofi;. S.27—

53*
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mærLor. Allerede 1629 Lavde han erhvervet en Afsl;rift deraf, af livilhcn

han sendte en Copie (med flere andre) lil sin Ven, den lærde Provst

Arugrim Johnsen lil Mehim i det nordli^fe Island. Den Sidstnævnte gav

ham ojfsaa sin Menings derom tillycnde i et Brev af 17de Aiijfust 1630,

som findes i Wormii Epistolæ T- I S. 508—510 og hvoraf det herlil

horende Væsenllijje (14 Aar derefter) er hlevet meddeelt af den sidst-

nævnte Lærde i hans Monumcnta Danica S. 116—118*).

TVonn bclijendtgjorde forst en Tejfnin«' (i Træsnit) af Leerajjer-

Stenen, under Navn af Monnmenium Leragriensc^ \ den fiirste nu sjeldne

Qvart-Udjjave af hans Ihmar sen Danica Lileratura aniiqvissima^ Hafniæ

1656^ S. 66, Indskriften sees her at være lemmelijy afvig-cnde fra de af

ham sildijfere belyendfg jorte Tej^ninger. Bcsynderh'yt er det, at dens fiirste

Charalster og* en anden dcrlil svarende blandt de paafulgende her ud-

tryldses meget riglig-ere^ — hvorimod adshillige andre afvigende her

synes at være fedagligerc end i hans sildigere Afl)ildnlngcr»

I den anden eller Foh'o-Udgavcn af samme Vajrl« (i Almindelighed

Isaldet Literalura rnnica') 1651 S. 65 udgav fVorm en anden stiirre ojj

smuliLere, vel og' overhoved (med den ovenmeldte megfot ioinefaldende

Undtagelse) rigtigere Teg-ning^, lig-eledes i Tra^snil. I begge Udg-avcr

omtaler han denne Indshrift som bestaaende af visse næsten aldeles ufor-

staaelige Charahterer, hvis paafaldende Lighed med elrurislse og* cclti-

berishe han (S. 67—70, jfr. ovenf S. 11, 145, 284—285, 402, 408) rigtig

bemærker uden at indlade sig- paa noget Forstig til dens Læsning. I sine

•) Da <leii Arnfjiim Johnsen tilsendte Te|;i»ii[j af Inflsliriflen ihhc var rif^ti|^, Iniixle

hans og andre af liani i Island raads|>iir]>,tc ltiinuloj;ri's La!stiiiij> licllcr tUUc ]>]ive

det Den faldt saaledcR ud: Ramdhat hehavnt muti hamplct hcndem nnhnm hal-

hnmmia rux ham hnrtlhad mu fcldhnhnin meha irlbcrf/ mcha fe diimriipcr telciit,

.
Den korte Indshriftslinic paa Stenens anden Side l.'cstc dc saalrdes: Vdhar hnhchashn
idbcrg antugc de for at være det samme som det hvindelij;c Kjjcnnavn idhjiirrf,

men de nicente, at endeel af Ordene vare forkvaklede latinshc« som mehn fuv nica o.s.r.

Denne Gisiiinf; har jef,s Ijfrenaulidet som fKGrtmm, hunnet Lifalde; see Skriftet

Dker dcutschc Runen S. 201 o.f.; jfr. n'evlavff om Ole Worms Fortjenester af det

nordiske OJdstudium i nordisk Tidsskrift for Oldkj ndiykcd S. 2£>7, 3H.
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Monumenia Danica^ 16ii (S, 215) ucljjav TVorm fi3rst den silflig-ere

Træsnitsafhildning: af Mindcsmærl;et tillifyemed et Uddrag* af den nys-

ommeldte Era{ytnin{y v^fi Arnqrim Johnsen^ som efter sin ISeskaflenhcd ikke

kunde fyldestgjore Udgiveren , men hvilken han dog ansaae for skikket

til at vække og lede tilkommende Grandskeres Eftertanke og^ fornyede

Bestræbelser til Opgavens Losning*.

Paa Aastedet har fVorm selv ikke været, men beskrevet det og*

Stenen efter andre Beretninger. I hans Tid stod den i en yndijf Birke-

skov mellem Kirkebyen Lister og de Steder^ som da kaldtes Lcerager

0{f Birkelorp*). Hele Mindesmærket siges da at have bestaaet af tre

Stene, som vare satte i en Trekant**). Den hoieste og* sliirste af dem

var da til Jordfladen 7^ Alen hiii, dens sturste Bredde var 2 Alen. Den

tisiligfe Side, som vel er næslen flad, men do{y tillige afgiver en kun lidet

ioinefaldende Skraaning, havde en Indskrift i (de da) ubekjendte Rune-

Charakterer, bcstaacnde af 6 indhuggede Linier. Paa den vestlige Side

saacs derimod kun een Linie, som hos fVorm er omgivet af en kantet

Indfatning:***). De tvende (trende?) andre Stene vare vel 6 Alen hoie,

men en af dem dog betydelig* tykkere (for neden) end de andre.

fVortn holdt sig overbeviist om sin Afbildnings fuldkomne Rig-

tighed af den Grund, at forskjclhge Sagkyndige havde gjort sig* den

Umage at aftegne Indskriften, at de havde fundet Trækkene særdeles

tydelige og* at deres samtlige Tcg"ning*er stemte fuldkommen overeens****).

Wu Lci'iihra ojj Itjoi-lsetorp. fkliag, som var der ]>:ia Slctlcl lienved 1748, bcrcllede,

at Muidesniæi'lict fandtes i cn lille Kratsliov, LcNtancndc af liirkctræer, o^; Sjoborg

oplyste 17i»3, at det slaacr paa Landsl»you Itjurkctorps Grund, i cn skuvliejp'oct

('*sko|;ii;"3 W^rk; Thomsen^ som selv Lelrajjtede del 1838, har fortalt mij, at det uu
kan sijjcs a( lifjfiC paa aaheii >2ark, k\o{^ i Nærheden af en ICrafskov.

Denne Oeniærkninj; har o^jsaa Grimm opta{;et 1 c. S H>8; den l>eri(;liifodes saalcdcs

af nyere Iteskriverc, at de mindre Stene ere 3 i Tallet.

•) 1 hans ældste Træsnit it denne Indfalninfj cndo{<^ onij;ivct af man{;c Zirater, som
lormodcntliy kun heroe paa XyUn;rapIiens eller Afle^jucrcng vilkaariij;c Indfald, —
0|j saalcdes maa den hele lndfatnin{;s-I\animc bortfalde.

*) ISon cst qtfod quisqttam hnnd probe dclincatum attt descnpUnn hoc snspicetur mon«-

mentitm; cum plurcs in hac Utcratura versatt opcram suam u( co delineando impen'
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— Denne utvety<li}fe Erljlærinff af Worm (der dojy er saameg'et he-

syiulcrliiyerej som Iiulsl;riftcns CliaraLtercr, i de af ham leverede fvende

forslyell jfe Træsnit, tildeels ere mc{jet forslyellijye) Levæjredc fVilhvlm

Grimm lil at antajye den for ham lig'jyende Afhildiiln}}- af Indskriften for

fuldhommen paalidelig-, o^** til at vove et Forsog" til dens Forldarin{y. Han

meddeelte derfor en Efterligning- af det sildigere Wormsl^c Træsnit i

Kobhcrstih tilShriftet: Ucber dcutsche Runen (S. 197—205) Tah. YIII,

Fig. a., h.

Ved denne Tillid er desværre ^ som det saa tit sheer i dette vild-

somme Videnshabsfag-, et sfort Snille blevet mivsledt. M^crlau/f homærhcv

(1. c.) i samme Anledning: "Allerforst slsulde man vel have paalideligcrc

Afbildninger end de Wormslse, for man laindc tænlsc paa nogen siLher

FortolI;ning*5 men .... paa Leerager-Stenen ere Runerne fast aldeles ulæse-

lig*e CSjdborgs Rlehings Historie S. 270)". I nærværende Tilfælde

maae vi vel sande den her forst anfiirte Bcmærlming*, men den deriil

Imyttede Beretnings er dog, hvorved vi tildeels luinne troste os, ilshe fuld-

hommen grundet, efter de os tilhændehomne paalidelige Underretninger.

Saadannc Underretninger slaildc man troc at man maatte finde i

lærde Skrifter, som (efter ff^orms Tid) ere blevne udgivne af svenske

Forfattere angaaende dette Mindesmærke. Saaledes udgav Magister

Adftm Julius Kloifj 1748 en Disputats om Medelstad Herred, oironlli^

holdt under den beromte Itrimjs (siden I^agerhrinfjs) Præsidium ved Uni-

versitetet i Lund*). Deri beskrives Herredets o{f fiilgelig tillige det

derunder indbefattede Listerby Sogns gamle Mindesmærker. Blandt

disse nævner Forfatteren den her omhandlede Runesteen som del, der

mest maa tiltrække sig Grandskerens Opmærksomhed. Hans Beskrivelse

(leriut, omncsqne fntcntitvr tam clnre tfimqiic mnuifcstc sitigulox appnrcrc ajn'ccs, ti|

vix ex rcliffuis^ ffitte exhibcmus ^ ei par sit itllumt omticstpic plane in tlnctibtts coii-

sentinnt. Moiiuin. Dan. pa^. 216.

) Diaqvisitio historien, Blckintjite partern specialcm ndumbranSf de Piomarchia Mcdel-

Stadil, Lond, Ooth, 4to,
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derover slemmer overcens med den WormsI;e, endojj med Hensyn til

Bemærlsning-en om Charal;terernes og* Runernes Tydelighed ((/vas facil-

Urne delincaveris)'^ lian foregiver^ at han selv har hetraglet Stenen noic,

men at han ihhc har fundet nogen mærlsværdig Forshjel iviemorahilcm

di/fereniiani) mellem selve Indskriften og fVortns A fhildning. lUinfj

meddeler da (S. 24) Læserne en ny Tegning- af Monumentet, som stemmer

fuldkommen overeens med den Wormske {plane cnm fVormiana pgura

convenicns').

Dette nye Træsnit (egentlig det andets anden Udgave) er oien-

»ynlig kun en Copic (efter en noget formindsket Maaleslok) af det da for

mere end JOOAar siden i Monuraenfa Danica udgivne,— men er aldeles

ikke, paa selve Stedet, blevet con fereret med 31indesmæi'ket af den nye

Udg-iver, som rimeligvis der ikke har havt Bogen ved Haanden, men

stolede altfor meget paa sin Hukommelse med Hensyn til den deri med-

deelte Tegnings Riglighed.

45 Aar senere udgav Sjoborg sin Beskrivelse over Bleking*), da

cn berigliget Afbildning og^ andre dertil horende Oplysninger kunde

ventes. Han havde vistnok selv sect Mindesmærket, og giver den nye

Underretning, at de 4 Stene, hvoraf det bestaacr, vare bekjendte i Nabo-

laget under Navn af llimahallar eller Galtastenar**). Indskrifterne paa

den stiirste af dem fandt han derimod saa ulæselige, at han undrer sig*

over ni Kling havde anseet dem for saa tydelige, at de let kunde afteg-nes;

dog^ tilfiiier jSjofcorjf, at han havde "funnit dem lika med de vanstalde runor

Wormins upgifver." Heraf maatte det folgc, at han hverken troede

sijf istand til at kunne aftegne Charakterernc eller til al kunne læse dem.

I det Hele synes han kun at have lagt liden Vægt paa dette Mindesmærkes

*) I5!cliiii(;8 llistoria och Bcskrifiiin^;. Lund 1793, 8vo.

**) ]. c. S. 279. iiutiahaUar rr ct l'uldkonimen oldnortltsk Ord for nuncstenc; Galta

stcnnr Jiundc lænkes nt vaire fonhvici fra Gnhlrasteiiim\ Trolddonisstcnc (nicd flcD

syn til dc Tankert ma" fordum ijjorde sij; om llcxcruncr o. s. vj.
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Vig'tijjlied i literær eller histori.sk Henseende. Han har ellers lidse senere

jjivet nojjen videre Underrelninjy derom i sine ellors indholdsrij|C ojf med

lalri{je litliO{yraplierede Afbildning-er udstyrede Samlingar for Nordens

Fornldskare.

Naar man soger om en rigfigcre Tegning end den Wormslse af

det lier omhandlede Mindesmærke i Liljeyrcns Run-Url;nnder , livor de

af ham anfiirte eller opregnede Indsl?rifters Alhildninger meget hensigts-

mæssig angives 9 finder man, at ingen anden Afskrift af Leeragcr- eller

Bjorfcctorps- Indshrlften -var ham hclijcndt eller af ham anfort som lil-

gjængcligj end netop den Wormske. Herover maa man vistnok forbauses,

især naar man taknemmelig erkjender hvor saarc meget der i Sverrigc

ligefra det 16de Aarhundrede af er virket, af Regjering og Folk, til

Rigets Runeminders Beskrivelse og Afbildning.

En svensk Mand, Hr. Consfrnclions-Lieutenant Petcrson i Carls-

crona, som selv er en udmærket Kjender af nordiske Oldsager og har

anlagt en særegen ypperlig Samling' af disse, har virkelig i vor Tid

gjort sig megen Umage for at tilveiebringe en rigtig Tegning af Monu-

mentet og dets Indskrifter, ikke for at beholde den for sig selv som en

unik Sjcldenhed, men for at meddele den i Copier til andre, endog

udenlandske Oldgrandskere til nærmere Overveielse og gjentagne Forsog*

til Charakterernes Læsning og Forklaring. En af disse sendte han i

Aarct 1821 til det Kongelige Museum for nordiske Oldsager i Kjiiben-

havn*), hvor det blev henlagt i dets Samling aftegnede Afbildninger^

men den Omstændighed, at Museet da kun havde et for forskjellige In-

spectorer selv tildeels flere Uvedkommende tilgjæng-eligt Locale, har

*) Den omnic]<lcs saalcdcs i den B. Thorlacina 0|; Thomacn afTattcdc Forlc/ynolsc over

indkomne Oldsafjcr m m. i Ant. Ann. 4dc Bds. Islc 11. S.18I: '»CCCCXXXV. Tef;-

iiini; af Uuncslcnca ved Bjorkctorp i Listorby Sogn i BJckiD|>;cn. Derpaa lindes dc

«je.duc Uuacr..
M,J<,X,H,H,

sum ogsaa findes paa Guldhornene og Guldbrakteaterne.''
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foranledig-et Tabet af den mærkværdige Teg-ninjy, som i langf Tid ikhe

bar kunnet j^-jenfindes. Ligesaa ulieldi^y er det [jaaet til mod en anden

Copie, af hvilken vor forevig-ede Itask var i Besiddelse, saa at den for-

modentlig er blevet tabt ved Udlaan. Derimod anseer jeg (som ikke

længer kan udsætte de af mig nu overkommelige Oplysningers Publika-

tion) det for en Lykke , al Hr. Juslilsraad Thomsen besidder en af ham

taget Gjenpart af Petersons Afbildning af Indskriften , hvilken han paa

en Reise i Sverrig 1858 selv har confereret paa Aasledct med det ori-

g'hialc Mindesmærke, samt fundet den, saavidt ban kunde sce, i Hoved-

sagen at være rigfig. Denne sin Afskrift har han været saa god at med-

dele mig fil Udgivelse med den Bemierkning, at han er sikker paa at den

er langt rigtigere end nogen af de hidindtil udgivne, endskji)ndt Charak-

tererne ere meget slidte af Tidens og Veirligets Indflydelse; de utyde-

ligste af dem ere angivne ved blot Punktering. Den Tid, som han paa

Reisen i ufordeelagfigt Veir kunde opotTre til Monumentets Bctragtninjj,

var saa knap, at han ikke liir indestaac for Teg-ningens fuldkomne Uig*-

Itghed, især med Hensyn lil den meer eller mindre kanfede eller runde

Beskaflenhed af enkelte Bogstavers delaillerede Træk, — men denne

Omstændighed maa ingenlunde antages for at kunne have betydelig ind-

virkning- paa Indskriftens Læsningsmaadc i det Hele. Vi meddele den

os saaledes velvillig* overladte Afbildnings af Leerag^er- eller Bjiirketorp-

Indskriften paa vor hosfolgcnde Tab. XIII, Fig'. 7, /i, i!;.

Forend jeg- fremstiller mine Dechltrreringsforsog, maa jeg soge

at udvikle den væsenlligste Deel af det Grimmske, som naturlig^vis ikke

ret kunde lykkes formedelst den for ham liggende senere Wormske Teg-

nings Ueftrrreltelig'hed. Dens Angivelse af det bag-vendte latinske S
istedetfor Formen X har naturligvis ledet fVilhelm Grimm til at antagne

denne Figur for visse tydsk - angelsaxiske Rune-Alphabcters usikkre ih

Cl'). Den her forstommeldte Charakter forekommer ikke mindre end

9^
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SGang^e hos fVorm 1. c.*), men kun paa 2 Steder i den rig:tigste Teg-

ninjj. Af de ovrigfe af Grimm erlsjcndlc tydsfce Runer findes disse vir-

kelig i Indskriften: ech^ ehti {c som M) 5 Gang^e, man (m, M) 1 Gangf,

tag idag) som d eller (J'j ild^e blot 2, men 4 Gange; Grimm maatte

antagne dets at ff^orm i Stc Linie forestille Fig-ur "mit eig-ener^ g^leiclisam

zweimal verdoppelter Gestalt", men hertil sees il;l;e noget Spor i den

Petersonsli-Thomsenslse Teg^ninj}*, hvorimod den 6le Linie fremsliller en

Form af M, som lig-ner et dobbelt latinsk D (sammensat af et retvendt

og et bajyvcndt Bogstav); hagcl (H) fandt (jrrimm meget rigtig i 3die og

6tc Linie, hvor det og staaer i den nyeste Tegning samt tillige engang

i 5te Linie, — ligesom ogsaa Gibu (X) i 5te samt othil (o^ to Gange

i den 6te Linie. Dernæst hedder det med Foie: "A wird durch das

Zeichen des nordischen A^«// (II, *) ausgedriicht, wic dies auch im snolde-

levisehen Runenstein geschieht (Ant. Ann. I, 500)"**). Hertil knytter

vor Forfatter denne viglige Bemærkning: "Endlich ist der merkvviirdige

) Denne Cliaral;lcr er, som den forsi forcftomnicndc, rigtifjere afbildet paa det forst«

WormsUe Træsnit, men sees ojjsaa der roejjct for hyppifj anl>raj;t.

*) Ved denne Lcili{;Ued troer jofj mi^ forplijjtct til at l)eri|[lif;;e en ældre Feilta-

gelse af mig selv. Paa det af Grimm citerede Sted sl;rev Skttlc Thotlncius (1812)

hans Forklaring over Snoldelov-Slencns Indskrift (til *2dct Hefte Tah. IV Fig. 3):

•'Den anden Aarsag til Uuneshriftens Tvetydighed cr Runernes forslijelligc itetyd-

ning, saa at de kunne betegne tvende og undertiden flere bogstaver. Sa.'ilcdcs er

ofte ingen Forskjel mellem n og c, da hoggc betegnes med ^^ Uiinen fiftfjl, soin

i den overstc Linie paa vor lUinesteen maa læses liaadc som » og c, findes paa

de svenske Runestene ikke sjcldcut brugt som g eller (o. s. v.). Da jeg 1817

forso|;lc en ny Forklaring over Indskriften paa den snoldclovske Runcsleen (Anliq.

Ann. III, 204—207) antog jeg S|C for II, men dens H for ct Sammendrog af Y og |.

Derved kom jeg til forskjcllige urigtige ResulLatcr, skjiindt noget j»aa den anden

Side blev vundet for en bedre Fortolkning. Fn rigtigere Forklaring udfandt dog
linsk (efter hvad han selv meddcellc mig) og end senere I\. J^i. Petersen ; dcnncs

Forklaring (tildccis grundet paa en niiiagtigere Hctragtning af Stenen, der indfi-

holder noget lidet mere end del Ilohberslik, som jeg havde anta^;ct for jfaalideligt)

findes i hans Danmarks Historie i lledenuld III, 363—301, og jeg kan nu ikke andet

end ansce den for fuldkommen rigtig, —>endskjondt jeg endnu ikke er bleven over-

beviist om at den er et Gravminde; hvorom mere i <lct Folgende. At Ud paa de

her omhandlede Stene betyder «, antages nu ogsaa, efter S Thorlttcuis og Crimm,

nf Bredsdorff (om Guldliornsruncrne, Urage og Idun 151, 608; jfr,



Umstand nicht zu iibersehenj dasz jene deulschc Runen zum Theil slch

dancbcn in der {jewohnlichen nordischen Form findcn, nainlicli I, D
und W. Efter den af mig^ benytlede rijyMgere Tegning fiUra?der jeg

fuldkommen denne Gdninms Mening med Hensyn lil M og N. IV fore-

l;ommer her i sin almindelige nordiske Skikkelse og desuden i en anden,

som dog begge svare lil bekjendte tydsk-angelsaxiske Former. Det nordiske

D finder jeg kun her som I*, og Bemærkningen om for I (som ellers er

tilfælles for angelsaxiske og nordiske Runer i denne Form) maa efter del

Ovenanforte (ved Tegningens Berigtigelse) bortfalde. Endvidere liedder

det bos Grimm: "Ferner ist U in doppeller Gestalt vorhanden^ denn aucb

in der 4 ten Linie die 12te Rune ist ein U". Denne Charakler er fuld-

kommen feiltegnet bos fWorm^ men viser sig i den rigligere Tegning at

være et svarende til en af Guldhorns- Charaktererne; — og endelig:

"cbenso Tb (t*), namlieb aucb mit dem oben angelegten Halbkreis (\vo-

diu'cb es dem lateiniscben P vollig abnlicb Avird) in der 2ten Linie die

6te Rune". Dette antage vi ikke ber at være Tilfældet ^ da Figuren

vistnok viser sig som det angelsaxiske P, nemlig ven— (ellers ogsaa ^)—
som retvendt sces at have den samme Figur i Rutbwells-Indskriften, men

bagvendt paa Krogstad- og Kalleby-Slenene, ligesom og retvendt i Alpba-

betet hos HickeSy Gram. Anglosax. p. 133 (ff^. Grimm Tab. 111,1) o. s. v.

Saaledes troe vi, at den Wormske Tegnings Urigtigbeder Især

have ledet fl^. Grimm til folgende Yttring (efter at have tilbageviist

jérnyrim Johnsens meningslose Læsning af Indskriften): ^"Icb bin dagegen

geneigt hier wie bei dem uplandisehen Stein (Bautil 361) an eine eigcn-

tlmmlicbe Gebcimscbrift zu glauben. Vier Vocale binter einander in der

4ten Linie, die vier letzten AUEU, macben cs sebr >vahrscbeinlich'\

Efter den berigtigede Tegning maa disse Bogstaver læses RC (K) EU,

saa at de (re fiirste slutte el Ord, men den fjerde bogynder et næ*t

folgende.

54*
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Den lierpaa folffcnde Bemærkning: om den dunicle Linie paa den

anden Side af Slenen er i det Hele vol jrrundct; linn findes Adsldllelscs«

piinklerne ikke paa den af mi{j[' benylfede Tejjning-,

Foruden IVavnel UTHAU mener Grhnm sig at have fundet fol-

gende oldnordiske Ord i den Wormskc Tefrninff:

I Ilovedindskriflens 6le Linie læses ILVNDIIM isledelfor del

nyere hoiulum^ havndum^ som vislnok kunde være mejj-el rijj'lij|t, — men

saaledes kunne dojr Bojrstaverne infjenlunde O'nskrives efter den nye Tcff*

nin{y, hvor hverken IX eller U findes, ojy d<»n foreslaaedc Livseinaade

saaledes maa hori falde. Derimod slemme de derpaa foljjendc 5 Bog-

staver haade med den Petersonske Afskrift og* Grimins La\snin{j*: BIJ:\OR»

Navnet UAL(jBiM kan ingenlunde bringes ud af odie Linie, da vor

Tegning her lildeels viser ganske andre Bogstaver. Af den 4de Linies

7 forsle Bogstaver har Grimm meget rigligt udfundet: L>A RUI\A

(endskjondt jeg her læser det 3die Bogslav som c paa Grund af dets

dobbelte Belydning). De 3 na»s(e Bogstaver cre og 31AB eller HIER

(men A folger urigtig derpaa lu»s Worm). Endelig erc de 4 forsle

Bogstaver af r>te Linie FAIjA riglig læste som stemmende med begge

Tegninger, endskjondt jeg (paa Grund af de Grimm ubekjendle Berig-

tigelser) maa antage det forste for at liiire lil et og de tre n-æsle til el

andet Ord.

De ved Grimm af den upaalidelige Copie saaledes deels formcentlig,

deels virkelig udfundne Ord indgjode ham den Overbeviisning, at Ind*

skriften er affattet i det nordiske Sprog; deri feiledc han sikkerlig ikke*),

*) Det rr ovcrliuvcfl nin*rk<*lij;t» at Levninjjor af det uldnorrlifiko ^^|>^OJr, i visse nf

dels Ord ojj Ejjeiilieder Iiavc vedli{;;elioldt sij; i lilehiiij; li(;c til iMidtrii af del 18dc

Aarliuiidrede, oin ikke læri(;er. DeUc erfares især af Sorbon\t Disqvisitio hi'slovica

flc lUehiiiffift^ Load. Goth, I74G, 4to (f'ursv.'iret ved Ciiiversitctel uiid.'r Lrtfffrbriitga

|*ræsidiuiii) S. '^2 o. f. Den lil<'Kinf;skc Almue saj;dc da I. Ex.-, dou shjlde hun <f<tu,

som ti{;efVeni er det oldnordiske (o(r endnu islandske) pd sh/ltlc han inHiiU than

(elier r/Zirtii) shj/ldc hnn t/ttii; jnta er det ældf;;antle hjalft, t:\\c ; wvsa QMot ads^ vcisa

;

efs, det æJdyanilc endnu islandske c/*: oni, hvis (st, enj;l. if), som ellers (elier det

hidindtil udkomne nf iKff>^6ce/i.¥ Dialekt Lexicon) synefl at v.-erc forsvundet i de danske
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ojf vi holde os forvissede om, at han, hvis den ri[>U{ycre Tegning- havde

været ham helijendt, vilde være hommet til de samme Resultater som de,

hvillic vi „„ lioinme til at udvildc.

Hoved-lndslsriften har aldeles ingen Adslsillelsesrum eller Tegn

mellem Ordene, hvilket vel maa antages for et Kjendeteg*n paa hoiÆlde,

men vohler lilligc megen Vanskelighed ved Ordenes La'sning og For-

Idaring, som lit i saadanne Tilfadde kan tænkes muelig, ja endojy sand-

synlijr paa forskjellige Maader. Den Læsnings, som vi anfagc for den

sandsynligste, meddele vi her i Texten, de muelig^ afvigende Læsning^s-

maader nedenfor i Anmærkningerne.

Mit foislc Forarheide til Indskriftens Dechiffrering bestod i gjen-

tagnc Forsog paa at udfuide Meningen af det lit anbragte som jeg

strax indsaae al maatle være forskjelligt fra det her ligeledes forekommende

ang'elsaxiske H, og^ at det allsaa ikke kunde have Betydningen h som eller«

i de almindelige nordiske Runer. Jeg blev da snart overbeviist om, at

denne Cliaraklcr maalfc antages for at befyde baade « og* e (samt

Je{»- beslyrkedes endvidere i denne Mening ved at bemærke hvorledes

andre hertil svarende Charaklerer i beshegfede Rune- Alphabeter havde

den selvsamme dobbelte eller rellerc fleerfoldige Relydning som:

^, R i de (rimeligvis ældste) saakaldte angelsaxisfce, men og-saa i

Norden forekommende Runer, for r/, «?, c (ja endog o og o);

1, ^, + baade for « og* e (samt æ o. s. v.) i vort Nordens almin-

delig-ste og* simplcvSte Runera'kke. Hertil slutter sig* da og*saa

* i det noget afvigende, her egenllig" omhandlede Alphabet, soro

UD overhoved tydeligst fremvises af Lerager- eller Bjiirketorp-Stenen, —
Muiidaffcr, — FIcrn sjrldnc Jilrhriifjslio Oi-cl liiulcs i itires svniskc Dralrl^t rcxicon*

Jivdi* lilsli-jclihclij;! Ilnisyii doj; \U\iv synes al være hlevrt taf;rl til clciinc Mtiiidart,

der fiiidiiiu niiili{; har iiænnit sijf til <U'i» iiursl^c. 1 Itlokin^; rriiuh'c ojj manere

JStrdsnavno om I\oij;c, som IN'tujc, Lister, Hrajjiias, (jiinsu, SlsiUiiigp. llcriil har

Sjotwiff MævUe t^r iVeinsiit den il.lio iisaniUyii!i|;e rnriiiDdiiini; , at en Deel af

dc ved IJ.'irald ll;»arfaf;ers Tid fra JVorf^e Tordrevno Udvanflrrre l»ar so^>t deres Til-

flugt til Blckiiij;, s^)in meget ligner deres eget Fiideland (Blck. Hist. I, U}.
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for «j e, æ (vel o{ysaa ellers o). Som a og e findes den paa flere nor-

dislæ Runestene^ Især i Forbindelse med enltelte ang-dsaxiske Runer (som

paa Snoldelov- og Kailcrup-Stenen; jfr. ovenfor S. 426). Den findes og

i fremmede Lande Llandt {yamlc anfyelsaxislic eller tydslæ Runc-Alplia-

beter i lijjnende Volsal- og l)iphfon{j-Betydnin{yer, f. Ex. Iios Hickes (til

Gram. Isl. Tab. II) fra en Codex, tilliorende Johannes Raptistas Colle-

{fium i Oxford (€,27) for c og æ; samme Værk (Tab. VI) fra en Codex

i det Cottonianskc Bibliolhek A^c, jjiver den Retydninjyen i eller og

saaledcs i andre flere. Det er da ifcfce umærkvaM'dijytj at J€ o{f * i det

saakaldte britliske Ogbam eller Ogum, der af IVojjIc benfores til Stor-

britanniens ældste Runer, fillæ'{fg"es Retydning-en e.

Rlandt de ovrif|C Cbarakterer er < den sjeldncste i denne Rune-

art; åog sees den paa Guldhornet, bvor den af de Fleste var bleven an-

ingci for at betyde c eller hvilken selvsamme Betydning* den fuld-

kommen viser sig^ at have paa Leerager-Stenen. Det vigtigste Beviis for

denne Charakters rette Gyldighed er dog* (i Jcvnforelse hermed) dens

Afbildning og Anbringelse i en bagvendt og: noget afrundet Form (for

k eller c) paa det ældg^amlc alphabetariske Guldbrakteat, som vi nedenfor

komme til at omhandle og; da tillige paavise dens Sidestykker i de (ivrige

ældste europæiske Alphabcter*

Den anden i Formen usædvanlig-e Rune er den (S. 402) oven-

ommeldte i som H eller s, Paa Guldhornet fandtes den i selvsamme

Skikkelse, samt er og* af de fleste Fortolkere blevet tillagt en saadan

Retydninjf. Da den selvsamme Figur forekommer i det g-yldne Rrakteat-

Alphabct, maa Gisningen stige til Vished^ især naar Charakteren jevn-

fores med andre tilsvarende blandt Europas civrige ældste Skrifttegn m.fl.

Den trcdie ualmindelige Rune er Y, der og* synes at forekomme

«om Den forste Form er ældg'ammel i det g^ræske Alphabet; — den

anden lig^eledes, men sjeldncre. For y findes denne Form angivet i

enkelte angelsaxiske Rune- Aiphabcterj hvori den ellers har adskillige
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andre Betydning-er (see ovenfor S* 398). Efter Owen og Davies findes

Bofjstavet som y i de brillislsc Druiders og- Barders Bo{yst:avra?M;e (Celtie.

ResenrcIiGs 1804). I det almindelijye nordiske Uune-Alpliabet staaer den

nedvendt (/k) for y. Ellers sjnes Y (maasl«ee rettest i vor Indslu'ifit

paa andre Steder at betegne m, som sædvanlige i nordislse Runer, end-

slgondt det lydsk-angelsaxislse dog^ i dem er blevet benyttet (jfr. ovenfor

S. 593j 59o, 598). Denne Charal«ler volder saaledes ved sin Usædvan-

ligbed i den forste og ved sin Tvetydighed i den anden Form den storste

Vansliclig-bcd ved Lcerager-Indsfcriftens Forlslaring*. Naar den her antag-cs

for y maa den ellers tillægges Betydning^en af i eller j. Om den i Islandsk

meget hyppige Forvexling^ af i og y see ovenfor S. 265.

+ (rt) og + (ji) ere vel ing*en usædvanlig-e Bog^staver i de nordiske

Runer^ men her betegne de, ligesom ellers i de angelsaxiske ^ den selv-

samme Charakter, nemlig: da a i denne Hovedart afRunerne udtrykkes

ved forskjcUige andre Former.

Alle Indskriftens (ivrige Charaktcrer svare til de bekjendte tydsk-

angelsaxiske Runer 5 saavel særegne som andre, der tillige tilhore de

e{fentlige nordiske.

Efter disse Læsning-sregpler ere folg-ende Dechiffrerings-Forsogp

af Leerager- eller Bjorkctorp-Indskriften affattet:

SEM5 AT BARUT M-
UTI EY VELADAUDE*)
HA ERE MALAUS M-
INE RUNAMERKE U-

F ALA HAYG AD YO EG
HAIDY RUNORONU**).

*) FAlcr vel a daudci scc cJcn anden Anmærkniiiij til den »ti-nx Ucreftor fiiijfputlt'

Omskrivning.

**) Vifise lytlske olier nn|>;cls.ixiskG Riiuculpliabctcr sætte for æ; biir denne
fol^^cs lier manttc man hcse itmoronn. Jfr. Ordforklaringen her nedenfor.
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Omslsrevet efter den nu antajyne oldnorclislic eller gammel -islandske

Skrivemaade:

S(em& at harålin m-

oli cy^^ veladauåe**)

ha ero mdllaus***) m-

mne****) rimamerke o-

f Aln hang ad hjo eg

heiåi t'unarimui)

Ordene ere disse:

Samp eller scmp^ det nyere sæmd^ Hæder (lier acc. singp. af et

lljreljdonde Nominaliv), et almindclifft oldnordisl; Ord^ beslæjjtet med det

nydansLc somme (tlccere') o^s. v; —
hamty efter min allernative Gisning* for baratti^ g:en. sing". af det

almindelige bnrnila^ Kamptt)? ellers ogsaa bardagi (gammel Dansk fcor-

daghj barihdagæ') o. s. v.; —
*) Nu i Islandsif slirevct

•3 Man l;an op; taiiiisc si{; at Ordene bnrdc deles 0(j læses saaledcs: Sæmi) at hurnt

tnofc ri/, vel ti tlauitv, stedse hare 1 (di ojje 1 med) Hæder til Miidet (Moder), Dodcii

cier (har, bnijjor) Svig (svifjfuldt Overlald eller forræderiske Vaalien).

Det maa bemærkes, at af to Konsonanter, som foløcs ad, Icun den cnc plcicr at staae

i nordiske niiiic-lndHkril'ter,

**) Scc den næslforcfjaaendc Anmærkning;.

•{•) Eller i tre Ord: ruHO, 16 iiu/ itiino i Eukelttallel forekommer istedetfor det almin-

dclijjerc niiirtr. Runer, i-uiiareV, Rnneshrift o.s.v. enkelte Ganfje i svenske Indskrifter

;

de to sidste Stavelser vilde da betyde ito (undes kam) mt! hvis man iklce i Oldtiden

bar liavt ct nu ubelijendl Cjerniufjsord ifm, der har svaret til det nyere svenske ro«,

tydsk rithcii} da vilde disse korte Ord betyde: Hvil nu (ilio)!

ff) Det synes at være et æld^fammclt Ord efter folfjendc Meddelelse af lir. ^Vestergaard

:

*'l Vedas|>rO{;et betyder bhum l'innip (af fiodeii bri^ slaac o.s.v.). Itcslægtet her-

med er det nyere Sanskrits Itodord bhtnv eller bharbh; man kunde vente 0(;saa at

linde Sanslirflforn»en bhnrnttih eller bharuthah i Analo{rie med andre li|;nende Ord.
Jfr. det latinske fvriic m. 11." Det nordisLe Ord maa nærmest udledes af bcrjnst

{hnri^isl') , slaaes, sum atter kommer af bvvjn (Jbnn'fa), slaac, stride, fi;amnu'l Dansk

bærjc (bardhe)f hvoraf endvidere baarde, borde, slaae o.s.v. Jfr. Edd. Sæui. II, 581,

under ^cr (fcrio).
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muti Cmott)^ Dativ af mut^ mot^ tnoty Mode*) Cal^i^^deligst entea

til Kamp eller Forliandlinjjcr); —
cy (efter njere Slu'ivemaade udtalt aj^ ay)j stedse (det græske

'asi, gammel Dansk ee, Skotsk ae^ Engl. ay o. s. v.); —
veladaudcy efter nyere Skrivemaade vcladaude^ sammensat af to Ord,

nemlig': a) vhla^ g-en. plur. af vc/^ som kan have en dobbelt Betydning,

nemlig": a) List, Svig, Forræderi, Krig\spuds; b) en kunstig Fivlde eller

Faldstrikke, skjulte eller kunstig indrettede Vaaben ra.m.**);— ^^daude^

dauåe^ Diid; —
/m, huy n. pi. n. gen. af Adj. har^ biii, biiilydende, ASax. /ie^/t;—
erc^ for det nyere evoy nu islandske er«, ligefrem det nydanske

cre (5«fiQ5 —
malnns (inållmis) maallose, stumme, sammensat af mul (Maal^

Mæle), Tale, — og Imis^ los (desiilidus)^ As. leas^ —
minnCy Minde (inonnmeniiuii)^ Sv. minne o, s. v,***); —
rimamcrke^ Bunemærke, sammensat af runa^ gen. af nniar, Buner

(i pi. af. sing. ivin)? og merke^ merki*'^**)^ et i Nordens gamle Indskrifter

almindeligt Qrd, belegnende et Mindesmærke, lier altsaa et saadant, bvor-

paa Kuner vare indhuggede t);
—

*) I ældre Dansk Mode (hvoraf endnu Lnndctnodc) AS, (*/c) wiof , Svensk mofe, Engl.

motc. At Ordet ellers skrevcs muti sees af andre Rune-ludskrifter, f. Ex. Liljegrens

Hun-Urkundcr Wr. 12o0.

**) Fl'l (viV/) svarer til det angclsaxiskc vilc Qfraus o. s. v.)» kvoraf det engelske tvile,

guilc o. s, V.

Som j»aa Gravminder i Linderfva Liljegrcn I. c. IVr. 1616, iiiuiiii, H!inde. I Fleer-

tallet (som licr) forekommer Ordet sammesteds Nr. (over Taii eller Dan o. fl.]) i

Runby (Atliuidaland): il shnl af. minnttm maunn mejrnn men lifa; 562 (Angby i

sanimc gamle Frovinds) kaldes Runestenen minncl d: Mindcstccn. Ogsna i Ind-

skrifterne |»aa Wiijabro-Stcnen og cn Sten, <ler skal være fundet i en Gravhoi ved
By (Sigdals Sogn i JNorgc) begge allattedc i den heromkandledc Runcarl) sees Ordet
minni i den ovcnanfortc Betydning at forekomme. Jfr, ovcuf. S. 342—344.

**) Det svarer ellers til det oldfrisiskc mcvhcj As.meark, gammel Tydsk mat cha 0,8. t.,

ogsaa vicrch, inerchc CGraff' Diulifika III, 44).

I) See f.Ex. Liljegrens Run Uikunder IVr. 17. 36, 55. 67, 121, 128, 132, 251, 891, 896,

433, 434, 439, 448 , 476, 583, 616, 640, 734 , 745 , 856, 939, 953, Paa en Steen ved
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uf^ sildigere slrevet of (tildeels forandret t!l om, wm), i nyeste

Islandsl« blot yfir^ over 5 i det ældste Spvogf l;an det betyde: om^ oml;nng

(circdy circnm)) —
Ala^ {yen. sinjy* af Ali^ et Mands-Efjennavn, ellers forekommende

paa adsljillig-edansfce 0{f svensl;e Runestene; hvorom mere i det Ful{fende;

—

hatjff (da Y baade betejj-ner k 0{f
ellers almindelige skrevet

haug^ Hoi, Gravhoi (Gravsted)*), Svensk ho(j^ Tydslt hiigel-^ den sjeldne

Rune staaer her for det ellers sædvanli{fc fl eller w; —
ad (rtd, at), ved (i IXærheden af)? paa; —
yo for det sædvanlig'ere /yo, hug-^ indhug-fyedcj visse svenske Rune-

Indskrifters joff juli ijoli), hiau o. s. V.; her sædes altsaa det

sjeldne Y for vort i eller j; —

•

eg, det almindelig-e eg, ek, jeg o, s. v

heulij for haidi^ Hede (tesgva)'^ —
runoronu kan vel antayes for det samme Ord som det islandske,

endnu forstaaelijyc riinarunn^ Runeramse eller Runcrækkc; mna betyder

Adclsii (Sverrij;), sammesteds Nr. 333, synes ninar og nici7a at hiii'c sammen, og

saaledcs at danne det samme Ord som det ovenstaacndc. Undertiden forekommer

det i Vers, f. Ex.:

IVr.483 (ShåniJa i Svcrrig): IV r. 476 (Roclielslad):

mer/ii mukit Eiistn mcrUi

cftir man knpnn. at matt jctaii

Jfr. ovcnlbr S.fi. snntv (dknpiv

ftt sin fapur Stcrkar,

Jfr. IVr.441, 749.

566 (Wiekby) halder et Stenminde stcnmerki. Med maki er Gjcrninf>sordct mnrka
beslægtet; derfor hedder del i forsl;jelJigc Indskrifter f.Ex. L. 1053: Osmuntv mar-
kapi riinoi' o. S, v.y jfr. 1059; ved denne Handling frcmliommcr da ct runamcrkc.

*) Hvis her ikke snarere menes Ordet hagi, haffe (o. s. v.). Hegn, indhegnet Sled (her

Gravsted); i gammel Dansk llatfhæ, i det nyere Hauge (Have), Svensk hage, i visse

Dialekter hag; i selve BIckings Almuesprog betyder hiit/a et lidet Gjærde (scptam);

ct saadant have uden Tvivl Bautastenene her fordum dannet; sce Sorbon^ de iilc-

kintjia S. 22. En stor lloi i Grunds Sogn (Oljordcu i Island) kaldCvS Spjfddhagi

(Tavlehaugen), vistnok fordi den forlien hiir vieret indhegnet; {^liagi udtales som
haf/j'i, hatji); taget af en Indberetning til Cominissioncn for Oldsagers Opbevaring

fra Stedets lærde Præst, Hr. John Johnsen').
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endnu en uaflirndt Lmie eller Ramse (i livilhen de til Ord iiadsl;iUe

Bogstaver her o{jsaa virkeli{j slaae)*). Læser 5 man riinoro/m (see ovenf.

S. 451) maa man tæuLe paa det ældgamle Ord ronn^ rænuy Samling (af

Aandslsræfterne eller Liiftstrommens Aandedrag i jævntbevæget Svæven)^

hvormed den ved Sl^rift eller Runer uafbrudt fremslillede Tantcgang er

bleven sammenlignet af Indskriftens Indhugger. Sec Eddalærcn og dens

Oprindelse, 4dc Deel S. H5. Ordet findes i det ældste Hoitydsis som

roner^ rone^ roni^ bagest i Sammensætninger med Ord, der betegne den

Verdenslsant, hvorfra (stadig) Vind blæser; jfr aldråno for det oldnordiske

aldrænn^ aldronn o. 11.

Ilerpaa grunder sig da flilgende principale Forsiig til Hoved-

Indskriftens Oversættelse:

Hæder ved Kampmodet

er stedse svigfuld Dodl

Hole ere maallosc Minder^

Runemærker over Ales Hoj (Gravsted).

Ved (paa) Heden hug jeg

Runernes Række*

Er denne Fortolkning rigtig maa Navnet Ale her især tiltrække

sig- vor Opmærksomhed. At det (som Ali^ Oli^ Lat. Olo) er et nordisk

Mands-Egennavn have vi seet ovenfor S. 75, 378. Mindesmærkets hoie

Ælde og kolossalske Stiirrelse kunde endog" let friste os til her at gjenfinde

den der omhandlede Helt, Sagaernes -df/i eller O/i, Saxos Olo**)^ som i

*) Ordet lian mulij; være Lcslæ(;lct incil det fynslic Itiinc: en lanjrsnoet Stæn(>cl, —
<let jydslic litnite, rn lang^Stok, LiCfite o. s v. Scc ItSolbcchs danske Uialelit-Lcxicon.

JIV. ofr. S. 482 5tc Anm.

*) Saxo Lill. VIII (MiiUcrs ou Fclschous Udg. I, 391): itingo , , , . Scauiam a Dfinuc
corpore nhriiptam in Olonis praefcctuvam sccrcvif, S. 392 fortælles den Maade,
iivorpaa Ole cUcv Ale gjenvaiidt det ham ved Arveret tilkommende nerrcduninie

over Danmark, og hans ved egen tyrannisis Hogjerinf; samt den derved fVemlialdtc

Wlisfornoiclsc lilandl llovdingcrne foraarsagedc Drab. Blching regnedes ellers lit til

Sliaaae og hcul()rtes til denne BeiiævnolHc; sec f. Ex. f-f '^ovms Lit. rnm (Fol.) S. 64,

Scania for UlekiugCa,
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sin Tid, efter det ved hans Hjelp af hans Frænde Si(jurd Ring^ vundne

Braavalleslajf 9
siges at have været Statholder over Skaane (og* Blel^ing-)

samt senere Uegrent over Sjælland o, s. v.*). Hertil I^oinmer da off den

synderlig: træffende Omsfændlglicd , at denne Fyrste siges at være blevet

ombragt ved Forræderi , idet 12 af Uigcts ypperste Hovding-er sammen-

svorc sig til hans Undergang, og* ved Bestild^elser sludle have formaaet

Stærhodder til at overrumple og* myrde ham i Badet. I Almindelighed

ansaaes det fordum l«un for en hæderlig Diid at falde paa Valpladsen; det

g-jorde Ale (eller Ole) ilske, men han faldt dog i en Art af Kamp^ —
og: det træffer da saare besynderlijy, at denne offentlige Gravsltrift over

en Ale proklamerer den Diid for hæderlig, som var forbunden med Strid

eller Kamp, fremkaldt af Svig eller Forræderi**). En saadan Diid fife

vistnol; Saxos Olo efter hans udfiirlige Fortælling.

Antager iman i Uovedsagen Rigtigheden af Saxos Beretninger

(jevnftirtc med Siig'ubrot) om denne Ale eller Olo, maa hans Diid hen-

fiires omtrentlige til Aaret 735 (see ovenfor S. 128). Denne Tidsangivelse

vil og svare til vor udmærkede Bautasteens hiiie Alder, hvilken dens nu

saa forslidte Træk synes at angive.

Vi knylte hertil en kort Opfeg'nelse over de Rune-Indskrifter paa

Stene, satte til Minde over Mænd af Navnet Æi (eller Æe^ der og* under-

tiden kan læses som Oli), paa hvilke jcg er bleven opmærksom, med

Henvisning: til Nummerne i LUjegrcns Runurkunder:

590 (Attundaland) Broby i Långhundra-Herred. Anund og^ Toste lode

Indskriften forfærdig-e efter Ale, deres Fadcr^ og* Gunnar, deres

Broder; — uden noget Spor til Kristendom.

) Snhm hciiforcr i sin hritiskc Historie AIcs cUcr Oles llcrslfcrtiii til clct 5tc Aar-
hundrcdc ojf Iiaus Dotl is:«r til Aarct 'l.'J(5,

*) Acisl!illi|;e Iiulslsriftci- paa svcnslic Runestene fremhæve ojj den Onistændifrhcd, nt

den Mand, til livis Minde iIc vare sat(e, var hlcvcn ombrajjt ved Forræderi. Sce

f. Ex. Laje<pcns Run-Urkuuder Nr.208. 2*28, 20;^, 662, 15()-2. Forskjollitse lilaudt

dem indeholde det lUhc meget kristelii^c Onskc: **Gud svige dcro, som svi^e haml"
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1556 (Vester-Gothland) Soderhy Brosten. Alc og* Gaute reiste Stenen

over deres Fader Svasitn, — lig-eledes uden Iiristelig'C Indicier.

1489 (Fjen) Glavendrnp; sat af Rag-nliild og' hendes Sonner over hendes

Mand ojj deres Fader Ale Saulvc, Gudernes Ven 5 Thor anraa-

Lcs om Runernes Indvielse eller Beslijltelse (see ovenfor S. 17,

82—85, 205, 525).

Alle disse Mænd af Navnet Ale maa vel antages for at være

forslyellige fra den, som nævnes paa Leerag-er- eller Bjorhetorp-Stenen;

de her ommeldle Mindesmærker vise, at det bares i den hedenshe Tid,

baade i Danmarl{ og- Sverrig-, tildcels (uden Tvivl) af meg^et anscetcMænd.

Endvidere forekommer IVavnet Ale (eller Ali) 1. c. 69j 188.

Den korte Indskrift paa denne Stens anden Kant (Tab. XIII

Fig". 7, b) synes kun at indeholde et eller to Navne:*)

røAU (eller U5ER) EBESPA iabasba eller abasbe o.s.v.).

Herom signer Wilhelm Grimni (1. c. S. 202): "Auf der Seite b ist der

Name UTHAR voUkommen dentlicli". Efter min Mening: maattc det

til en saadan Læsningsmaade nærmeste Mands-Eg-cnnavn være Uiar eller

Oliar-j jeg" helder derfor snarere til Læsning-en Uper eller Oddr (OJr/o)**).

1 beg"g*e Tilfælde synes den (eller de) her at have sat sit Navn, som

enten reiste Mindet eller indhug-g-ede Indskriften, og: denne fremstiller sig

selv i den som talende. Ellers maa jeg^ vistnok sig-e med Grimm:

'*Die folgenden Buchstaben wciss ich sclion nicht zu erklaren". Dog

tillader min o. fl. Hypothese om Læsningen af * som r/, e, æ en mere

udvidet Forudsætning af mulige Læsemaader, som d Båsbæ (paa eller i

•) Ordene aclsliillcs paa IVorms Afte|>nin||;or , men il;kc paa den af mig bcnyttcd«,

efter tljtar (eller Vper) med tvende (ilfuiede runhtcr.

**) 1 de luere behjondte Rune -Indskrifter skrives INavnct mest flT^ C'^'*'? Oddr'), i

Genitiv hTh, Vts, Aec. Ilt o. s, v. See f. lix. Liljef/rcn 1. c. 1131, 1834 (livor cn
Skjald i Vesl-Gotliland nævnes som den, der reiste Stenen). 1252 maa vel V(n

bclytlcO/Wrt o.s.v. Andre Excm|iler vise doj; at Hl* er blevet sat fur Orff/, f. Ex.

13G9 Vpkctil for Oddkvlil CVeslyotUland). 1607 Vpkfil for ihldkd CBornliolnOi 1577

(vSJfaane) skrives Uiar for Otar (Ottat-y.
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Basbæ (Båsby) eller et andet ljg:nenclc Navn for Indbugfjyerens Bopæl)'.

Snarest burde man do{f ber læse Ebe'*') spa (dannet som Vujher ^y^ft)**)

som maatte hetegne Ebbe spa eller spake (Ebbe den Kyndijje eller Klojje),

der Isan tænLes at bave dig-tet, tegnet eller malet Indslsriften som den

skulde være, endslyondt Uthar eller Odder bavde ladet det bolossalsfee

Mindesmærbe oprcise og" tillige indbugge Runerne. Dog — alt dette

sidste ban bun beroe paa lose Gisninger. Ibbe desmindre ville vi dog"

ikke fortie den tilfældige Omstændigbed, at begge disse IVavne forekomme

bos Saxo i Olos og bans Son Omunds Historie. Han omtaler nemlig

en Odder (Oddo) som en synderlig Ven af Omund. Han var eg-cnilig en

Næssekonge paa Jædderen i IXorge, fra hvilket Land Olo eller Ale ned-

stammedcj og bjalp Omund i bans Krige mod andre norske Fyrster. En Odd

(Saxos Otbi?) kom fra Norge (efter Soyubroi) til Rings og Ales Undsæt-

ning i Braavalle-Slaget. Han kan have blevet bos Ale, overlevet ham og

rcist ham et Steenminde. En Ebbe, Sibbes Son***), der roses meget

*) IVavnct Ebi eller y^bi (ELbc) foreliommer i adslsilligc RunciiKislii-irtcr, som hos

Liljegren 1. c. 1425 (Uo|)in{;c i Sliaane) iift Aha (cl'tcr Ehl>c} QfJ^orm Alonuiu. Dan.

S.i82 H47 (Strti, Worm S. 147, — paa cn Gravhiii) uft Eba C+B+). Iler

synes (la 'I' at gjæltlc haadc for c 0([ jfr, oycnf. S. 429.

**) Iler anlydcr ncmiif; Stavelsen spa det hele Epithct spnkr eller spakc, ilcn Kyndi(jc,

K1d{;c. IJos Liljc{;rcn J. c. 1276 forekommer ^V/>nAr (h B + K A), mulig som et E{jcn-

navn (Uriisa Sogn i Werend paa cn Runesten over en Gravhoi). Paa cn anden,

262, i cn Stendysse ved Gilberga (Tunidaland) nævnes tiari in mnlsbaki (dcn Vel-

talende, den vise Taler), som var hleveu jordet der. 1506 (Worm S. 291) Ibrc-

hommer paa cn maerkcJig Sten ved Hune (Aalhorg Stift) Slunulfr hinn rapsbaki
(Uunolf den RaadUlogc eller den vise Raadgivcj'). Alle disse Stciic synes at ViJCrc

fra Svcrrigs og Danmarks hedenske Periode, i hvilken ff^if/hcr spa og siges at have
Jevct. I gamle tydske Gloser forklares spahi ved igeniosits, altsaa omtrent svarende
til vort Oldsprogs spahi {GraQ Diutiska 1, 195).

Ebbe Sibbonis filins, J cn Anmærkning hertil J. c. I, 406, hedder det: Nomen Sibbottis

vixalio loco in vctttslis nostris niontnnentis obinuin. Rimeligvis cr IVavnct det samme
som Sybbo, der furekommcr noget sildigere i samme Bog (aCSaxo) formodentlig om
en anden Åland. Navnet Sihi (Sihe, Sibhe) inulcs ogsaa i Indskrifter paa adskil-

lige svenske Runestene (ut'cn mindste Spor til Kristendom), f. Ex. i cn Stcensæt-

iiing blandt lloie ved 'I jursakcr, llanimarhy Sogn i Sverrig (Atlundaland); sec ellers

Liljegren J. c. S. 64, 65, 283, 441, 561, 638, 655, 816, 989, 12.38, 1322; Saxo 1, o.

S. 406— 107. At denne Forfatter hyppig har hcnyllcl gamle ieglc nordiske Oigtc er
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for sin Klojyskab^ ommeldes af Saxo som en af den svenske Kong-e Gofars

Udsending^c til Olos Son og: Eftcrfolger i Regjcringcn, Omundj for at frie

paa hans Vegne til en af den sidstnævntes smukke Doltre, som og- gav

ham sit Jaord; da Ebbe skulde afhente Bruden, blev han efterstræbt af

Snigmordere, hvorfra han vel reddede sig: med stor Klogskab, men {yife

dog: Glip af sit Ærende (o. s. v.).

Efterat det Ovenstaaende allerede var trykt, faldt det mig: ind at

eftersee et Hefte i den Arnæmag-næanske Haandskriftsamling^ IVr. 369, i

Folio, der i Cataloget har den Titel: *^Xigstenes Afridsninger med Rune-

Bogstaver udi Skaane, Ilalland, Bleging^", som synes at indeholde samt-

lig-e af Worm under Afdeling-en Scania i den 3die Bog* af hans Monu-

menla Danica mcddeelte Afbildninger. Heftet bcstaaer af enkelte, med

een Haand skrevne Noticer paa Dansk om ethvert af de afbildede Mindes-

mærker især, hvorpaa fiilgcr en tegenet Skirze med Blyant over en eller

flere Sider af samme. Disse Afridsninger synes ikke at være udfiirte

med synderlig Flid eller INoiagtighcd ; men dette er mulig: ikke paa alle

Steder Teg*nerens Skyld, da man maa formode, at de ere Copier af de

originale Tegninger, som Worm i Aarenc 1625—26 (efter Kongelig:

Befaling) erholdt af Provster og Præster i Skaane, af hvis Indberet-

ning^er og'saa i det Tilfælde de sliriftlige Noticer ere tag-ne. Dogr er det

besynderligt, at der i Provsternes Beskrivelse over Skaane (og densltirstc

Deel af Bleking) Aar 162^-, udtogsviis trykt i Stihms Samling^er til den

danske Historie IsteBd. S. 97—145 efter det Rostgaardske Haandskrift

paa Univcrsitets-Bibliotheket Nr. 82, hvilket jegf og har cfterseet, næsten

intet indeholdes om de her beskrevne eller afbildede Runestene. Dette

er især Tilfældet med Bleking*, forsaavidt Lister-, Bregne- og* Ostre-Herred

nu blevet oplyst. At han ogsaa virliclig har taf;ct Hensyn til adskilli^jo af Jc danske

Iluneinilsliriftcr , som havdes i hans Tid af hvillic vi vislnoh nu lam have en

saarc i'ingc Deel tiJhage, kan .intag;cs for vist, naar man ikke aldeles forkaster disse

hans egne Ord: iVcc ignotum volo , , Dettiorinn antuiviorcs » . mnjorum ac(a . , linrfvw

S1UG litcris saxis ac rupibus insculpenda cttrasse o. s. v. (I. c. I, 07).
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omnieldes her (S»122—128); Medelstad Herred, i hvillset Lecragcr- eller

Bjorliotorp- Stenen findes, er derimod udeladt, lig-esom ojj'saa nog:le af

de skaanskc Herreder. Injjen af disse saaledcs manglende Herreds- eller

Sojyne-Beskrivelser liar jej«- liidindtil kunnet opspurjj^e. I det ovenna3vnte

Folioliefte findes derimod foljyende IXolice:

"Dette Monumentum findiss vdi Blejjinge, vdi en lille Birckeslsov

som lijyjyer imellem Lerager, Bircketorp oeU LIstcrby. Den 1 Steen er

7^ Alen Loy, 2 All bred med Bog-stalTucr paa bejfjye sijderne. Den forste

Rijde vender vdi Oster. Deu 2 Steen er 6 All liiij 5 Qvarter bred vdca

BogstafTuer« Den 3 er 6 All. boy l^All. bred. Disse Stene staar Uge i

en Triungcll ocli ere liaarde Kampestene."

Det sees leltelig, at den Wormske Beskrivelse især maa have boldt

sig til denne originale Beretning, Det samme kan og siges om den i

Haandskriftet folgende Blyantstegning, som isa^r stemmer overeens med

TræsniUet i Monnmenla Danica paa det nær, at delte er udlort efter cn

noget formindsket 3Iaaleslok og at nogle smaae i Tegningen forekommende

Træ- og Buskvæxter der ikke ere at finde.

Hvad selve Indskriftens Afbildning angaaer, saa ere mange Træk

her mere afrundede end i det sidste Wormske Træsnit, i hvilken Hen-

seende den mere slemmer med det forste og: den nyeste Petersonsk-

Thomsenskc Afskrift. Derimod sees her det urigtige bag'vendle S istcdct

for ^. I 2den Linie synes det sidste (rigtige) h at være senere forandret

til I*, som sees i Træsnittene. I 5dic Linie ere H? M og M meget rigtig

fremstillede. De uvrige Cbarakterer stemme ganske overeens med det

Wormske Træsnit, der dog allerede efter denne ældre Skizze kunde

have erholdt adskillige væsentlige Berigtigelser.

Denne Tegning overbeviser mig endvidere om Rigligheden af min

ovenfor fremsalte Gisning", at Bjiirketorp- Stenens vestlige Sides korte

Indskrift ikke har nogen Indfatning, thi her sees den ikke i nogen kantet

Ramme, men blot i et for sttirre Tydeligbeds Skyld anbragt ovalt Omrids.
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Af (le iivrifje blcLing^she Steenminder, der forhen vare og deels

endnu ere iidniærlicde ved Indskrifter i sajdialdte Fremmede Runearter

eller blandede med saadarine^ have vi mere eller mindre Knndsl;ab om

disse foljfende:

1. fVorm havde allerede 1636 opspurjyt en Steen med en saadan

Indslirift, der {måles paa Gommor- Engene (m pratis Gommoræis eller

Gomorrheis) i ]\ærheden af Slottet Siilvitsborg' iSyllisbtirgtim'). Den er

af ham afbildet i 1ste Udgave af hans Liieraiura runica 8.67, 2den

Udgave S. 65 samt i Monnmenia Danica S. 219, som det synes ved

det selvsamme Træsnit, af hvilket man dog hun vanskelig faaer det

rette Begreb om Stenens Udseende. I det forstmeldte Værh omtales den

som heel og purpurfarvet ipiirpurei coloi'ts)'^ i det sidstnævnte derimod

som et blot Bnidstyldsc ifragnienium')'^ i begge angives dog dens Længde

til 1 (dansl;) Alen. Den havde været aflang og fa-ehantet, forsynet med

Indskrift paa alle 4 Sider; hver af Kanterne var ^ Alen bred, Worm
synes med Rette at have antaget Charaktererne for de samme som de,

der fandtes paa Lcerager- Stenen. Tegneren har kun seet sig istand

til at aftegne en af Kanterne saaledes^ at Indshriften der secs at udfylde

det meste af Rummet; en er kun halv beskrevet og de to ovrige frem-

vise enkelte Charakterer, af hvilke den 4de Kant kun var betegnet med

5 nedvendte Runer, der sædvanlig betegne F.

' I den Rostgaardske llaandskriftsamling, tilhorendc Kjobenliavns

tlniversitelsbibliothek, haves under ]\r. 55 en tykQvartant, der indeholder

forskjellige af den beriimte Peder Syvs*} Samlinger^ deels Opsatser,

forfattede af ham selv, deels Exeerpter af Manuseripter
, sjeldne Boger

m. m. Deriblandt er en Beskrivelse over 11 Runestene (og 2 Mindestene

af andre Arter), som fandtes 1683 paa Trinitatis Kirkegaard ved det

) IJaii cr isiur J>cl;jcndt af gine Udijavcr af {jamle danske Folkeviser Ordsprog

in in. liJlers var Jian vu ior sin Tid særdeles Lord Mand. lian blev 71Aar (;ammcl

o^; diidc som Træst til llcUostod i Stevns Herred 1702.

56

1



M2

runde Taarn her i Staden*). De vare uden Tvivl, efter kon{jeli{f Be-

faling af Øde Februar 1652 til Lehnsmændene **) , flirte hertil Staden

fra de Steder i ProvIndscrnCj hvor de forhen havde staaet, for efter Worms

Forslag* at bevares i et Museum for den danske Oldtids Mindesmærker.

Saalcdes var en af disse Ordrer blevet udfærdifjet til Lehnsmanden

paa Solvitsborgf Slot, Niels Krabbe, hvori den derværende Runesteen

udtrykkelige nævntes, ojf Stenen (som let kunde transporteres) maa da i

Fiiljje deraf snart efter være blevet sendt til Kjiibenhavn. Der saae

Peder Syv den 33 Aac derefter, men fandt ifeke Worms Tegning over

den 1 Monum, Dan. S. 119 fuldkommen rigtig-, hvorfor han i Haand-

skriftet har meddeelt sin egen Afridsning, som er meget afvigende fra

den Wormske, skjondt Charaktererne ere lige mange i Tallet.

Hans 1ste Linie er Worms 3die

— 2den — — Isfe

— 3die — — 2den

— 4de — — 4de

I Worms 1ste Linie er dens 1ste Charakter forandret til R; den

5te sees her som +; den 8de som h

^) Inscriptioncs cipportitn rtinicorum qui in coemeterio tedis Stte TrinitntiSf propetnurum

templi, lirtfniæ coiispiciuntur, Nt/crup fcilcr formodcntli;; i at anfiire (Hist. Stat,

Skildr, IV, 149-—150), at det var Peter Resen at takke for, at der ankom en Lad-

ninij Uiincfitcnc (13 i Tallet) licr til Staden, som hensattes paa den ovcnmeldte

Kirkcfjaard (o. s. v.), A£ Syvs Aniandlin{i^ iticddcles et Uddrage paa Dansk i Suhms
Saml. til den danske llhU Istc B. 2dct II. 8.112 o. f. Vi have benyttet Ori{;inaIcn.

*) Denne Honjjelijje Ciiculairc meddeles at* ff^crlnuff (i nordisk Tidsskrift for Oldkb.

J, 3Zi—325) og fortjener vistnok her paany at hriiiffcs i Erindring. Den var nemlig

saalcdes lydendei "Friderich III. ...Vor synderlige Gunst tilforn! tiftcrsom vi naa-

digst kommer i Forfaring, at paa mange Steder ker udi vort Hige Danmark adskil-

lige Monumenter og Stene med Runebogstaver paa ere at linde, bvilkc vi bedre og
nyttcligcre eragle paa et Sted al vorde samlede, — da efterdi ogsaa paa

lindes Sten (Stene) med Runer paa, bede vi Eder og naadigst ville at I den (dem)

med det fordet'ligstc samt bcqvemmcligst Lciligbed og naar bcst belejligt skcc kan,

herbid til vort Hjiibsled Rjobenbavn lader fore og forskikke og paa den nye Regents
Kirkegaard lader levere, og derpaa tager Rcviis af Os elskelig og lliiilærde D. OluiT

Orm, Professor Medicinæ paa Universitetet i formeldte vor Hjobstcd ICjobenbavn*

Dermed" (p, s. v.).
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I Worms 2dcn Linie er i forvandlet til R 5
— jejy formoder da,

at dette Bog-stav i Jste Linie har havt den selvsamme Form^ og at

Syv saalcdes har dannet et heelt R paa beg^fje Steder af et halvt,

hvortil visse Former paa andre sjeldne Runestene Isunne have givet ham

Anledning*.

I Worms 5die Linie sees disse Afvigelser: den Istc Charaltter er

et bagvendt K. Den 6te har en mindre regelmæssig Form og ligner

meget den sidste (hos os forste) Charahter 1 Runamo-Indslu'iftcn, som

menes at betegne H. See ovenfor S. 295—294,

Worms 4de Linie vender her opad^ og fiilgelig staae her tre ret-

vendte V efter hinanden.

Ved denne nye Tegning synes den Wormshes Paalidelighed saa-

lcdes at maatte noget svælshes, men det maa dog bemærkes herved, at

Thorsen har sammenlignet de Syvshe med Indskrift-Stene, som endnu ere

til, men har ikhe fundet dem correkte. Dette kunde ikke skee ved den her

omhandlede solvifsborgske Steen, da den, efter hvad Nyerup c.) rigtig

har berettet, er forsvunden I eller kort efter den store Ildebrand 1728

tilligemed 7 af de andre af Syv omhandlede, hvorimod kun 4 af dem

nu ere tilbage*).

) Om denne siirfjelige Porstyrrclscs-Historic Isan jeg henvise til Pfi/cmp og pyerlaufl

(1. c). Dc 8 bdelagtc nuncstcnc varc: 1) Den her omhandlede Sten fra Solvitsborf;

(Worm 1. c. p.219); — 2) den fra Aunslcv i Fycn (Mon. 8.245), ndcnTvivl fra den
hedenske Tid; — 3) AalcJiækliro i Fyen (248), rimeligvis lijycledcsi— 4) Lanj^aa (IVr. 1)

i Jylland (311) ct n;ld/;ainmclt Urudstylikc ; — 5) Vamdrup (Nr.2) i Jylland (444), en

af vore allerældste flade Ligstene; — 6) et Gravminde, rcist af Jlu{; (Ihif;, lllufje?)

over Gcrde fel cddisl; Kvindenavn), — samt 7) af Tukc over hans Kone, vare ikke

hcsUrcvne af Worm, 0(j det er uvist hvor dc oj)rindcli{; have staactj — 8) en af

uvis Oprindelse, erklæret for nlaiseli^; af I*. Syv. Alie disse Stene tabte si/j efter

Ildebranden mellom Kirkens Uuincr 0(y menes tildccls (af den navnkundige Siircn

BItitlncscn') at være blevne indmurede blandt andre Gravstene i private Byjjninijcr.

De tilfældi{;vis tilbageblevne vare: 1) Stenen fra Vordin/;borfj i Sjælland (Worm
). c. S. U7— 120); — 2) Bryndcrslcv i Jylland (l.c. S. 295), bedst beskrevet, aftegnet

og forklaret af Rask i Ant Ann. III, 83 o.f.; — 3) fra Glenstrup i Jylland ([Worm
S. 284—285). 1 Sijvs llcskrivelse nævnes endvidere 2 Stene uden Rune-Indskrifter,

Siden 1807 bar ror ne/;jeiiiiff , som bekjendt , ladet nogle Unncstcue Jiidflytfc fra

Provindserne; de sliirre ere opsatte paa Trinitatis Kirkegaard eller i Niechcrnc af

56*
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Det kan saalcdes ikke være den solvltsborg*sIie Steen, om hvem

Sjoborg bar bemærket i haandskrevnc IVotater (af hvilke vor Thomsen

med hans Tilladelse har tajjet Excerpter), at dens Indskrift ikke lig^nede

den ovcnomhandlede Wormske, Sjoboi'g^ fandt rijjliffnok i Solvitsborg:

en anden Runesteen (som nærmere ommcldes i det Folg:ende)j men

Tlmm^ som kjendtc den, bemærkede 1. c,, at den maatte være forskjellijj

det runtic Taarn, de mindre lovvares uu i Museet for dc uordisl;c Oldsa(;cr paa

CIiristianshor(; Slot. Af alle dc etiirrc har Thorsen l>csor|;el noia{;ti|;e Aftegninger,

foranstaltede af det Kongelige nordiske Oldskriftsclskab.

Foruden dc tre ovcumeldtc bcstaac disse Oldtidsminder af folgcndc Uuncstenc:

a) fra Sjælland: 1) Den beromte Tryggevældc-Stccn; see om den Worm I. c.

S. 105—1175 "y Tegning udgaves i Skand. Selsk. Skr. for 1809; den cr ellers om-

handlet ai' yibrahamson, JSycmp, fJ^crlmiffy Rask og Petersen; sec sidstnievnlcs

Danm. Hist. i Hedenold III, 305—3(16. — 2) Kn af dc ved Worm i Sandbyc (ved

Suse-Aaen) opdagede tre Stene, hvis Sprog vistnok vidner om deres hiiie Ældej
dc beskrives af ham I. c. fra S. 121 til 130; denne især lindes afbildet S. 129, —
3) Et Brudstykke, optaget benved 1820 blandt Brostene af en ældgammel formcentlig

Valdcmars-Vei, i JNærhedcn af Baarse ved Præslii; see Ant. Ann. IV, 233. — 4) Den
ved Snoldelov i Aarct 1800 opgravede Steen fra den hedenske Tid (her omhandlet

paa flere Steder, hvorom vi henvise til flcgistret).

b) fra Fyen: 5) En Steen, besiirgct udtaget af Siirup Kirkemuur 1815 af Provst

Bredsdorff; see Antiqv. Annaler IJI, 353.

c) fra Falster: 0) Den mærkelige Steen med Binderuncr, opdaget (nedvcndt)

omtrent 1810 i Sondcr-Kirkebyos Muur, saml fiirst beskrevet og aftegnet af Prof,

Bredsdorff i forklaret af fVcrlttuff i Antiqv. Ann. I, 74—81 (see cUcrs nedenfor i

vort Register).

d) fra Lolland: 7) Tirsted-Stenen , Worm S. 267—271; den cr udforligst for-

klaret af linsk, ved JSyemps Vcrzeichniss der in Danemark 1824 nocli vorhandcncn

Runcnstcinc S.43—52, med ny Afbildning (tildccls efter Abildgaard). — 8) Bregninge-

Stenen (Worm S. 261—262).

c) fra Jylland: 9) En Steen, opgravet 1797 af Jorden ved Eistrup Mollc i

IXærhedcn af Randers (strax benyttet til Brostccn udenfor Wollcrens Gangdiir); see

Ant. Ann. I, 372, IV, 323 (hvor det læselige af den ældgamle, men dog let for-

staacligc Indskrift er anftirt og omskrevet). — 10} En Steen, optaget 1814 fra et

Sleendigc ved Landsbyen Egaa i Anledning af Vedel Simonsens Indsamling af mær-
kelige Oldsager for det Kongelige Museum, senere aftegnet og forklaret af fJ^er-

lauff; sec Ant. Ann. I, 3.55, III, 362; Nord. Tidsskr. for Oldk. II, 241—247. Det
iivcrslc Stykke af Stenen og Indskriften, som fiirst manglede, fandtes i Jorden 1839,

—

11) Ciessingbolm- Stenen fra Aarhuus Stift, Worm 283—288, Ant. Ann. IV, 205
(indsat i Kirken ved Gangen til Sakristiet).

f) fra Færoerne: 12) 2de Brudstykker med Binderuncr, opdagede i Kirkemuren
paa Frodcbo, benved 1820; see Ant.Ann. IV, 400.
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fra den af Worm hesltrevne, hvilken han paany har ladet afbilde i

Træsnit i hans ovcnommcldte ^"^AnmUrkninjjar" S» 22 5 dog* ildie fuld-

kommen correkt.

Wilhelm Grimm ansaae med Rette det af Worm beskrevne

Fragment for særdeles mærkværdigt paa Grund af indvortes Kriterier^

der vistnok have tiltalt miy: i lige hiii Grad, endskjondt den Syvske af-

vigende Afskrift maatte opvække nogen Mistanke mod den ældre. Dog*

bor denne Mistanke ncppe tillægges nogen stor Væg^t, da Syv ikke

rigtig' kjendtc de fremmede Runearter, men sogte at reducere sligre Cha-

rakterer til de ham bekjcndte nordiske Former, Grimm^ som ikke kjendtG

Syvs Tegning, har meddeelt det Wormske Træsnit i Kobberstik ved sit

tit paaberaabte Værk Tab. VIII o<f har tillige (S. 203—206) omhandlet

selve Indskriften. Han synes ikke at have vidst bedre end at Fragmentet

endnu var til, dojy saaledes, at kun to af dets Indskriftsider, fra hvilke

Worms Teg-ning var tag-et, da havde været synlig-ej dertil har Original-

Afbildningens (ovenfor S. 441 ommeldte) besynderlige Form maattet

give Anledning". Syvs Afskrift oplyste mig: om, at Brudstykket, da det

af ham saaes, maatte være forsynet med Indskrift paa alle 4 Sider. Forst

bemærker Grimm med Fiiie: "Den Verlust des Ganzen muss man

bedaucrn, da auf diesem Stein dasselbe Alphabet vorkommt, das auf dem

vorigcn grossern Dcnkmal gebraucht worden, und sich gewiss aus der

Vergleichung beider mancher Aufsehluss ergeben hatte". Grimm fandt

meget rigtig den tydske Rune cc/t, M, i W^orms 2den Linie; han troede

ogf at ih saaes i samme; et ulydeligt Aftryk af Træsnittet i Worms Mo-

numenta har forledt Eftcrtcg^neren eller Kobberstikkeren til at give denne

Charakter en altfor afrundet Figur, lignende den der paa Leerag-er-Stenen

forekommende, og som ved de nyeste Afbildninger er berigtiget til J

(see ovenfor S. 425 o. f.); saaledes saaes den og- virkelig- paa Siilvitsborg^-

Stenen efter det for mig liggende særdeles gode Aftryk af Træsnittet i

den 1ste Udg-ave af Lileratura runica (tilliorende Kjobenhavns Universitets-



bibliothels)* Grimm qdfandt meg^et rig-tig^ , at # her maatte betyde a

(jfr. ovenfor S..426)j og gjenlyendte ligeledes i 3die Linie det tydslse

Gibti (X); jfr. ovenf. S. 426. Derimod har han, efter min Mening-, mis-

Isjendt det lig-e foran g^ninic staaende tiuen^ CP; see ovenf. S- 427) af

samme Skriftarlj idet han har antag^et det for et I*. Om det baade hos

Worm og^ Syv tydeli<jc R (jfr. ovenf. S. 597 o. f.) bemærl«er han Intet.

^ I Indskriftens Iste Linie læste Grimm THAT (rettere THATO) eller

ATHR, hvorimod Intet han indvendes; for hans lATE i 2denLinie troer

jeg^ derimod at man biir læse SATE. Ellers fremsætter han disse Gis-

ninger om Resten af Indshriftcn:

"Dagegen schcint die Scitc b ein paar Wort \m Zusammenhang

z,u gewahren^ ich l<?^e: lATHU • TIlGli • AFA. jathu ist g'åtu, das

Prat PL von géta, erlangen, acqvirerc^ dfts G durch das verwandte

Jod ausgedrucht. thgl miiss thegl gelcson wevdcn, behanntlicU liessen

dlie Runenschreiber oft bei cinem Consonant den Vocal aus, welchen der

lateinische IVame des Buchstabs hat, z, B. bei // das jf: hgva ftir hagva;

also bei dem D das E. degl^ diigl, IVeutr. PI. sind die Waffen, sup-

pellex tnilitaris} afa ist der Gen. von afi, Grossvater, Galii dogl af^

heisst demnach: sie crhielten die Waffen desGrossvaters. Ich nehme hier

an, Enhel setzten ihrcm Grossvater einen Stein, auf welchem sie bemerlsten

was sie von ihm g-eerbt hatten^ belianntlich aber erhielt der nachste mann-'

liche Erde das Heerg-evvctte voraus. Es ist auch nicht ohne Beispiel^ dass

auf dem Runenstein ang^cg*cbcn worden wcr den Verstorbenen beerbt halte

(z.B. BauliH55). Die zweite Linie*) enthalt die /J?^ruqe dreima] neben ein-

ander und zwar auf den Kopf gestellt. Gilt sie hier als Zahl? da F nach

der alten Ordnung- das erste Buchstab ist, so wurden drei F so viel als drei

l^edouten. Vielleicht sollte damit die Zahl der Enkel ausg^edriicht werden."

Endslijondt jeg: ing^enlunde mishjender disse Bemærkningers Sind-

righed og Grundighed, kan jeg* dog^ ikke derved bring'es til at frafalde

*) 1 Aidcliu/jcn b pa« Tab. VIII hoa Grimm.
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den Anskuelse jeg" selv har fattet om den Maade, Lvorpaa de 3 forste

Linier (saaledes som vi nu Lave dem) med storst Sandsynlig-hcd Imnne

la3ses. Derved f6lg:cr jeg* den samme Orden af Linierne^ som sees paa

den Wormslt-Grimmske Afbildnings ^ med de cnl;elte formeentlijje Berig-

. figreJserj til hvilfee den Syvsfcc har {jivet mig: Anledning;*):

hvilhe Charal;terer jejj nærmest omskriver saaledes:

CS3TAM5RL0(F)
SATE
lAlUVGLAFA
FFF

Eller, da baade « og- e (som ellers; see ovenf. S. 429) Ler vel udtrykkes

ved X, men K o{f kan sættes for G (som X o. s. v.) efter folgende Ad-

skillelses- og Udfyldelses-Forudsætning-er:

(S)TA(m) 5A(n«)*) 5(o)UL0F**)

SATE
(/O IA lUVCw) KLAOOFAl***)

Hertil borer da denne nærmere Ordforklarings

:

Ordet STAm eller stein afkortes i adskillige Runeindskrifter****).

5A for panfiy ellers lig-eledes, som f. Ex. 5E for pe$ia ved TE
for TENA i Indskriften IVa Kinjyitoarsuk (see Tab. XI Fig'. 5).

*) Ncmlijr X istcdctfor den Istc Clinraktcr, 3; for den 7dc, som hos Worm mere
ligner et K og den ()|)vcndtc Stilliiif; af dc tre scc ovenf. S. 443. TegningernesV
antager jog forel utydeligt af den Art, hvor den nederste Slsraastreg reiser sig

fra Foden af Staven eUer det saakaldte fulcrtim,

*) Det nyere potieifr; sanIcdcB finder man ogsaa I* 11 R paA den Istc slesvigske

Runesteen for t>^R^tlnl eller PURtM^^; scc A.Ann. II, 10,Tab.l Fig.l.

*) Om saadanne og flere lignende Afkortninger see f. Ex. Liljegrens Runlara S. 78, 79.

****) ^ana og pansi for pcna (pcnna, denne) sécs i mange svenske og danske Rune-

Jndskrifter.



SATE, det almindclijye saie^ sati^ seie^ sctti, •satte*).

IA5 fra livis Bejyyndelse h elideres
,

lijyesom ellers meg-et lijppig"

i Rune-Indskrifter (ja selv ellers foran Vokaler i de ældste norsk-islandske

Membraner); del bliver altsaa det almindelig^e hja (/yVi), hos.

5UV(m) cr Boininjfsformen af det oldnordiske og* endnu islandske .

^uva eller ^uff^ (Tue, Svensk iufva^ iumulus)**)^ som fordum under-

tiden bru{ftes om Gravhiiie, af hvilke adskillige i Island endnu forevises

under dette Navn med forudskikket Navn af den Mand eller Kvinde^
i

som.eflfeei' Folkesag-net skal Hg'g'e be{jravet derunder***).

KLA(m)FA5 Genit. af Klaufi^ et Mands-E{jennavn i Hedenold;

det bares f. Ex. af Islændere, som ommeldes I Vig-a-Glums Sag*a og* Svarf-

dælinga-Sajja. Paa selvsamme Maade bogfstaveres som oftest i Rune-

Indskrifterne Saiilva som Salva. Mang-e lig-nende IXavnc forekomme ellers

1 de svenske Runeindskrifter, som Kafli^ Klakt^ Kavli^ Kulvi^ Knfi o. fl.

Saaledes vilde Mcning*en blive:

"Thorlof (eller Thorleif, om ikke Thorliig eller Thorleik, Tliorlah)

satte denne Steen ved Kla(u)fes Gravhoj (eller Gravsted)."

) Det cr mairke)ij;t nok, at Formen satc eller scti synes mest at forekomme i Steen-

sUrifternc Ira den hedenske Tid, f. Hx. de ved Glavendrup (af Glave?), Try{;i;evælde,

Siinder-Kirkcby, GJimming^c i det gamle Danmark. De svenske vilde det blive for

vidtloftigt at opre^rncj kun bemærker je{|^ den paa en Bautasteen ved Jarmstad, af-

bildet af Vcrclius j hans Huno[>raphia S. 46, hvor den Afdodc sijjcs at have slaact

(barpi) en Jætte i en Jættestue oj; derved erhvervet ea god Brynie (o. s. v.), lige-

som og at to Stene med saadannc Indskrifter bicve fundne ved llvctlauda Kirke, af

hvilke den ene 17^4 blev indsat iTaarnmurcn; da Kirken blev ombygt i Aarct 1797,

bicvc ikke mindre end 5 andre liuncsteue, hvis Indskrifter tildeels hverken vare

blevne læste eller aftegnede af Nogen, sonderslagnc og indlagte i den nye. Gaaer

det saaledes til med Huucslencncs "Ødelæggelse i vore Dage, kan nian vel begribe,

at Worms Jammeiklagc derover i hans 'Vid maa have været vci grnndct. Scc
hans Monum. Dan. S. 100 og Werlaufl's Bemærkning derved I. c. S. 323.

*) See f. Ex. Gloss. Edd. Sæmund. I, 711.

*) I Ishmd bar man ellers adskillige Navne for saadannc Gravsteder, som hnugr og
holl om de runde Jordforhiiininger , Icidi, Jmfa og Ion om de aflange, dys (Dysse)

om sammcnkastedc Steenhobe o. s. v, Ogsaa der vises endvidere hist og her opreiste

hiiie Stene, ved eller under hvilke Hedninger siges nt være jordede, f. Ex, Floket-

stcinar (Flokes Stene), som skulle betegne Flokedalcus Landnamsmands eller forstc

Beboers Gravsted.
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Slsulde denne Incls1;rift, for livis Aftegning^s Ri{ytig'hed injjcn fuld-

liommen Sil;l;erlied Laves, lumne forldares bedre af det Ang-elsaxiske,

vilde det være meg-et interessani; at erfare. Liljejfren ommelder (L c.)

under IVr. 2061 denne Sten som (forhen?) lig^gende paa "Siilvitsborgs

slotts a{yor" og* anfiirer Worms Tejyning* deraf i Monumenta Danica

som den eneste ham belcjcndte.

Fiirst efter at det Ovenstaaende var sfcrevet og: udsat i Bog^tryhke-

riet, eftersaae jeg tilfældig^vis det (S. 459) ovenommeldte Haandst,rift i

den Magfnæansfce Samling- ang-aaende skaanslte, halland.sl;e og- bleliing"sLe

Runestene*). Deri findes folg-ende Notice: "Denne Kampestecn findls

vdiBleg-injye, i Lister Herrid^ vdi en Eng^ som lig'g'cr straux hossSjUiss-

borg*, oc l;aldis samme Eng- Gommor-Eng-e. Denne Steen er 1 Al. lang^ oc

1 Al. trintom 5 oc er da firehanlid med Bogslaifuer paa alle fire sijder'*.

Afbildninjjcn ligner den meg^et formindskede Wormslse, men har dog* fijl-

jycnde Afvig;elser: I IstcLInie er den 1ste Charakfer utydeligere end i Træ-

snittet; den 8de kunde snarere lig-ne et ^5 den sidste er forholdsmæssige

mindre adskilt fra de iivrig^e, ligfcsom og den sidste i 2den Linie* I 3die

og 4de Linie findes ing^en tydelige Forskjcl (jfr. ovenf. S. 442—443,447).

*) Ved nærmere <;jcnnciiilu;siiiiif; af det haandskrcvnc Rind i den Rostj^aardshe Snm-
lin{y, som indeholder de shaanshc Provsters Beretnin/fer tiJ Worm (scc ovenf. S. 439)

linder jeg, at adskillif;;c af dem lienvisc til en Mag. itcrtcls ntldre Undersogclser over

de Runestene ni. m., der fandtes i écrea Vvovstier, Saalmles sliriver f. Ex. Provsten

i Ostrc-llerred: "Iler i Herredit findes ey nogle sondcrlige docnmenter y slunifl' oc

niareli, videre end som I^I. Berteil Iiafvcr ofverscet*' o.s.v. Denne Åland er siJikerlig

ingen anden end den af Worm i I^orlalen til hans Alonnnienta blandt lærde Med-
hjelpcre fortrinlig nævnte Itcrtilnft Cauntius, Provst og Sognepræst til Loddcrup

fcller Lodcrup) i Shaanc, hvem Worm især tilstaaer at sliyldc mange Oplysninger

fra *'Scandia" (hvorved rimeligvis Skaanc menes), ligesom ogsaa fra Sjælland og
Jylland (Cimbria). lian var en fodt Sjællænder, men tilbragte sin hele Cmbcdstid

i Shaanc, fiirst som Rector i Malmii. Ilau diide 1G50, 6*2 A ar gammel (see ellers

rft/crups og lirafls Literatur-Lexieon i Artihelen Atjvilonins, samt fVcrlnuff om Ole
Worm 1. c. S. 387—288, hvor det især oplyses at Bertel Hnudsen i Aaret 1023 reiste

omluing i Shaanc, llalland og lUcking for at opsiige og eopierc Unne lndskrifter,

hvilke han igjcn meddceltc Worm. Jeg troer saaledes at der er al Grund til at

antage, at det Ainæmagnæaiiskc llaandskrift IVr. 869, Fol., er Rertel Knudsens eget

Arbeidc og indeholder Ucsnltatcrnc af hans Rcisc-Undersogclser saavel med Hensyn

til ReskrivcJsc som Tegning over de af ham opsiigte Runemiudcr.

51
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2. P. MiitzeU oplyste 1748 i en Dissertation om Lister holdt

under Lajjerbring-s Præsidium , at der da fandtes en Sten med Rune-

indsltrift, eller BrudstyM;e af en saadan indsat i en Muur af et forhen-

værende Klosters**) Rudera, ved et IIuus i Solvitsbor^y, da tilhorende

Borg*eren Maricnhoff. Af dette Frag-ment^ der kun udgjorde 2 Lorte

Linier, meddeclte han en Tegning* i Træsnit, Indskriften g'av^ saalcdes

som den der seesj ing-en Meninjj. Nogle Runer staac retvendte, andre

bag-vendt, 0(f Vocaler synes at man{fle mellem adslsillig-e Consonanter.

1 Bleking's Ilistoria (S. 543) ommelder Sjohorg denne Runesteen, som

1795 fandtes, tillijfemed Klosterruinerne, i Farver Kraaks Gaard. Ind-

skriften selv alTærdigcr han her saaledes: "Dessa stuprunor (?) iiro for-

venda, utan ordning* sammensatte och tyckas icke hafva någ"on betydelse:

åt minstone har ing:cn annnu kunnat upliieka den, så at dessa val må

raknas till de bleking-ska trollrunor'" (jfr. ovenf. S. 444—445).

Ikke desmindre har Sjohorg" selv dojy i Aaret 1800 tag-et en ny

Teg-ning- af Stenen, udg-ivet af Thnm (1817) i hans ovenanforte "An-

markning-ar" S. 9, Runestenen stod da i en Steng-rundvold under en

Staket, saaledes at de ogsaa (som det lader til) af Mutzell afskrevne

Runelinier vendte udad (thi om den har Indskrift paa flere Sider synes

ikke at være blevet undersog:t); dog har Sjohorg^ ikke kunnet finde tvende

af de i den ældre Afljildnin{fs iiverste Linie frcmstilte Charakterer. Over-

hoved ere adskillig^e af Runerne her anderledes fremstille, Begg-e Teg-

ninger stemme dog overeens i to mod hinanden saaledes vendende I*:

^ 41 9 af hvilket det bageste udgjiir den forste Deel af en Binderunc.

Tham vil alligevel, at de forste tvende Bogstaver her skulle være lige-

*) Disacrlatio gi-aduftlis ^ ISlckinrjiai partern Sficcialcm atlumhrnns , de histria QListCr

ilarcrr). Lond. Goth, 4.

**) Sjoboiy Jijcndlc hun Tilvicrclscii af dette Kloster af FoU;csa|;uet i Solvitsliorj;; j

Daugaards SkvU't om de daiishc Klostre i Middelalderen (Khlivn. IStiO, 4to, S. 1.50)

linder man Traditionen saalcdes Ijcliræftct; "Siiivitsljorg bar liavt ct Kloster, vor

Frue iielli(;ct, thi det nævnes i ct Testamente af 1503 (Wsct.), men om dets Or<!cn

og dets SlijaiLnc l»ar jeg i ovrigt Intet fundet".
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betydende med Ang-elsaxernes M (eller hvilket sidste do{f in{jcnliinde

kunde antajycs).

Liljcyren nævner denne Sten (1. c.) under I\r- 2060 som lijygende

i (eller ved) Sijlvitsborgs Kloster, og- henviser til de tvende ovenommeldte

Teg-ning^er deraf samt tillige til en tredie nifVallman^ denne sidste have

vi al Grund til at antage for den rigtigste, men den er ikke udgivet og

vi have heller ikke faaet Leilighed til at see eller afbenytte den. Det er

rimeligvis enten ved eg-en Anskuelse eller ved den sidstmeldte Tegning,

at Liljegren har fundet sig bevæget til at henfiire den her omhandlede

ludskrifts Charaktcrer til fremmede Runearter,

3. End en Runesten, der synes at have været ubekjendt for samt-

lige ældre Topographer, synes Liljegren at have opdaget ved Solvitsborg*,

idet han under I\r. 2062 anfurer en saadan med Indskridt i en fremmed

Runeart, som staaendc ved Havsvigen, som det synes paa Sulvitsborgs

(forrige) Slots Mark eller Grund. Den siges at være aftegnet i For-

fatterens endnu ikke udgivne fuldstændige Rautil.

4. Til den samme Klasse henf(3rer Liljegren en Runesten (2065)

ved Flegchall, der er blevet (fiirst?) aftegnet af en Landmaaler, og ellers

tillige, som det synes, af Wallman. Denne Indskrift er os fuldkommen

ubekjendt.

5. Ogsaa Istabystenen i Melby Sogn regner Liljegreri hertil, 2039,

Miitzell ommeldte og aftegnede den fiirst i hans Disputats ^'de Listria"

S. 52. I Formen ligner den en Bautasten. Tæt ved dens Fod udgravede

man 1746 en Urne, fyldt med Aske og brændte Reen. Paa Stenens ene

Side er en Linie indhuggget paa langs og to paa den anden Side. Runerne

skulle allerede dengang (1748) have været utydelige og vanskelige at læse.

I den ene Linie sces her aldeles ingen fremmede Runer; hverken i den

eller de tvende paa den anden Side sees nogen Adskillelse mellem Ordene.

I den enkelte Linie mangle oiensynlig flere Vocaler ntellcm sammen-

dyngede Consonanter, som l>l>R, HY^h. Den anden Sides tvende Linier
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ere tildeels af samme Beskaffenhed. Dog^ sees der disse an{jelsaxiske

Runer: ^ j M. Lmjerhring (i Svearihes Ilistoria 1ste D, S.87o|f 324)

ansaae denne Sten for at være af stor historisk Vigtiiyhed, da MiUzcll

her havde læst Sfotnnsrip (snarere sfolanisriv) ojf meente, at dette var

det samme Stedsnavn, som Ynjflinjja-Sag-as Skjolansvad», hvorved da det

{famle Reid^^othlands Beli}f{yenhed med Sikkerhed kunde hlive bestemt.

Herfor haves do{f ikke den rin^jestc Sandsynlijyhed (om end Bleking

ellers vel fordum kunde have været indbefattet under den vidtudstrakte

Benævnelse at de ridende Gothers Land eller Gothernes Fastland). Sjiiborg

fandt Stenen 1793 i en Bondemands Kjiikkenhave (Blek. Ilist. och Beskr«

S. 6 o. f.), paa dette Værks Titelvijjnet lod han Stenen afbilde fra den

Side 5 som har de to Runelinicn Med Hensyn til Indskriften (som er

saa fiint graveret, at den neppe er læselig) afviger hans Tegning ikke

ubetydelig fra den Mutzellshe; hvem der her har Ret, kunne vi ilske be-

domme. Hos Sjoborg seer man dog de samme fremmede Runeformer

som ovenmeldt. For at kunne forsoge en Forlslaring maatte man fiirst

være i Besiddelse af paalideligere og tydeligere A^fbildninger, end de

forommeldte; Liljegren, som anforer Istabystenen under IVr. 2059, er

ikke bleven opmærksom paa nogen anden end den Bring- Miitzellske.

Sjoborg har anseet Indskriften for særdeles mærkværdig, idet han (1, c.

S. 3a2) udlader sig saaledes om den: "Denne Runsten ar, utom Run-

ristningen på Runamo, den markligaste i Bleking".

6. Ved Bondcgaarden Hallahult fandt Miitzell*) 1747 en Rune-

sten eller snarere et Brudstykke af en saadan^ med sædvanlige Runer,

*) Disscvtatio hislor. dc icvrilorio BvaknCy yræsiilc Sxk livinfj. Lond.Goth., 4to, p.31.

Jlr. Sjiiboigs Dick. Ilist, och Beslsr. S.326—327. Af Tegningen at slutte sliulde luan
med Liljegren (som synes at have taget en Gjcnjiart deraf for sin fuldstændige
Bautil) nærmest slutte, at Stenen var eller lignede en halv Qværn* eller Aliillcsten,

hvis Rand blev omgivet eller prydet af Indskriften, Hette han dog ikke være Til-

fældet efter Sjohorgs niiiagtige Beskrivelse (Bl, 11. och Beskr. S.S26), hvorefter Ind-

skriften sees i <let ene lljorne af en jordfast Stenj han hemærhcr, at dcr ovenfor

Skriften sees et dyht llul (hvilket ikke kan svare til Stenens formeentlig halv-

runde Skikkelse}.
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paa een nær, nemlig' Yj der og^ forekommer paa Leerager-Stenen; han

læste den for Y (som do{j %eledes sees der, jfr. ovenf. S. 4-30—431).

Her forekomme og 4 eller 5 Consonanter uden nog^en Vokal derimellem,

til hvilken fcryptographiske Skrivemaade Blekinghoerne synes at have været

mejjet henjjivne. De her ommeldte Consonanter folge ellers saaledes

tildecis paa hinanden i det sæd vanligge nordiske Alphabet, og Liljeg^ren

mener at hele Indskriften fremstiller det, endskjondt tildeels i en anden

Orden end den sædvanlijfcj see hans Runurkunder 2003. I dette Til-

fælde maatte Tegningens V være dens Y derimod T o.s. v.

Ovenfor (S. 73 o. f. samt S. 95 o.f.) have vi anfort (saavel danske

som islandske) Oldsagns Beretninger om Uarald Hildetands, hans Hær-

foreres og nærmeste Efterfolgeres Krigstoge til England, især Northum-

berland og Cumberland, samt den deraf folgende Forbindelse mellem

disse Egnes Beboere. Derhos maae vi bemærke, at mange udmærkede

Britter eller Engeismænd siges at have fra Ungdommen af staaet i Uaralds

Krigstjeneste, af hvilke Sagaernes Orm Enske (den Engelske, Saxos An-

glicus, eller Britannicus?) siges at have været den ypperste*). Ogsaa nævnes

saaledes Brat den Irske samt Ella, muligvis afNavnet at sUitte en Angel-

saxer. Ere disse Beretninger grundede paa nogen historisk Virkelighed,

som vel kunde være, om de end ikke burde forstaaes lige efter Bogstavet,

saa bliver det aldeles ikke usandsynligt, at Angelsaxerne i dansk Ho^

eller Krigstjeneste i del 8de Aarhundrcde kunne have bidraget til at ud-

brede Kundskaben om de angelsaxisfcc Kuner i Norden. Det bh'ver da

heller ikke urimeligt at antage, at Ale Celler Olo), Sigurd Rings Ven,

forst Statholder, siden mulig Konge over den skaansk-blekingskc Deel af

Danmark, er ved hans Venner blevet hædret med et Gravminde, der

Brilanniam pclcns, Ihitnhrornm Rcgc prostrato^ promptissimos quosqiic ilcviclæ titven-

tutis ad&civil, Quontm præcipuus Orm coguomcnto Brifannictis hnbehatur. Saxo

Gram. 11. I». ca. iMuII. I, 3(>G—367- Uau cr do|; muclii; lorslijcllijr fra Saxos Orm
Aitglicits, omineMt som dccltngcudc i UraavaUcslaf^et, I, 3T8. Jfr. Rafns Forn-

ahlar-Sogur I, 375, 379, 388.
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endnu fremviser en Indskrift i de saafealdfe angelsaxiskc Runer. Til

Oldsag'nene knyttes den nyere (eller lig^e til vore Da{ye vedvarende) Tra-

dition, at Harald Hildetand jevnlig stal have opholdt sig: i Solvitsborjr^

hvilket dog mulijy snarere kunde forstaaes om et andet i Blekinjy ligjyende

Sted, f.Ex. den gamle Kongsgaard Hoby (eller Mughby)*)» Der eller

ikke langt derfra, ved Listerby eller Bjorkelorp, kunde da og hans nær-

meste Efterfiilger i Regjeringen over disse Egne, Ale (eller Olo), have

opholdt sig, da han blev myrdet, hvorfor han og (hvis han virkelig nævnes

i Lecragerstenens Indskrift) er bleven jordet**) der i IVærheden. I en

for Historikeren saa dunkel Tidsalder maae vi nodes til at siige at hjclpe

os frem ved sandsynlige Gisninger; vore Tider have uventet fremdraget

ældgamle Skriftminder for Eyset, og end andre kan det være Eftertiden

fprbeholdt at aahenbarej skeer det i rig Fylde, vil meget forst da blive

klart, hvad nu kun skimtes i Taage.

Til iSfide lO« 11, 12, 17* 311.

Blandede nordiske og tydsk-amjelsaxiske Rune - Indskrifter i det

nuværende Danmark. Efter at have gjennemgaaet de Sten-Indskrifter

^f denne A.rt, som haves i Bleking, forhen tilhorende Danmark, og i

Bahus Lehn, der fordum fra umindeligeTider lige til 1658 (eller 1660)

havde udgjort en Deel af IVorge (see ovenfor S. 544-—54-6), komme vi

til at ommclde andre saadanno, som endnu haves eller med Sikkerhed

*) Se€ Sjiiborg, lilck. Hist odi CcskriCn. I, 20; jCr. Snhms llist. al' Danm. I, 479—483
samt her ovenfor S. 84, 93.

*) Alc (eller Olo) var en fiidt Nordmand; blandt dc Kjienipcr, som liom fra Tclie-

niarkcn for at staac ham o/; l{in(f bi i liraavallcliri^fcn, nævnes en Thorleif ('jT/iorici'rtr),

scc om ham og dc ham jjivne forslyelligc Tilnavne Mullers Sa\q I, 382, Det Uuude
da jevnforcs hermed, at en Thorleif (hvis min Læsning eller Gisning er rigtig) har
sat (eller rcist) den Siilvitsborgsstcn, hvoraf den ved fJ^onn og St/v beskrevne var

et Hrudstyklse, Da der just paa Tcllemarken fandtes forslijclligc Stcumindcr fra

Hedenold med angelsaxishc Huncr (see ovenf. S. 389—392 samt nedenfor paa sit Sted)
er delte vel ililic aldeles uniærlieligt.
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vides at have været til i de ovennævnte tvende Rijyer. De mærkvær-

dijfste svenske have vi ovenfor (S. 35£>-—544, 346—348) ved at vandre

i IVilhelm Grimms Fodspor sog-t nærmere at oplyse*).

Lijfeoverfor Blekin^]^ (mod Vesten), omtrent 10 Mile derfra, men

lum 7 Miil fra det (ilgrændsende Skaane, li{f{fer Oen Bornhohn, hvis

Indby{>'{jcres særcg-ne Dialekt i meget synes at nærme sig: den hlekingske.

Heraf kan man slutte sijy til ældjyamle Forbindelser mellem disse

Lande, forhen i en lang* Rækfcc af Aarhundrcdcr tilhorende det samme

Rige. Man kan saaledes vente at finde Runeindskrifter paa Bornholm,

der ligne de bleking^skc, og" delte Ilaab bliver, om end ikke fiildljommen

opfyldt, saa åog ikke aldeles skuflTet. Allerede ovenfor (S. 194—195)

have vi meddeelt en lille Priive derpaa.

I Suhms Samling-er til den danske Historie 1ste Binds 2det Hefte

(Kbhvn, 1780) findes adskilligre Tejfning-er af bornholmske Rune- Ind-

skrifter, i hvilke usædvanlig-e Charaklerer, der lig-ne visse af de blekingske,

forekomme. De med de dertilhiircnde Efterretningfer ere affattede i en

til OlufWorm 1624 indsendt Beskrivelse over Bornholm (Rostg-. Mscr. i

Univ. Bibi. Nr. 82, 4), der rimeligvis skyldes den daværende Provst, Hr.

Jens Pcderson (om hvem jeg: forg-jæves har siigt Underretning" i Nyernps og*

Krafts Litcratur-Lexicon). Dette Skrift er rimelig'vi's blevet foranledig-et

ved Kong- Christian den 4des Befalings til alle Rig-els Biskopper af Ilte

August 1622, hvorved det paalag-dcs dem at opsoge og antegne allcslags

Antifjniteter og Documenter i deres Stift efter en hosfolgende Fortegnelses

(eller Opgivelses) Indhold**). Af de ovenmeldte Afbildninger bemærke

*) ICt riirligt Miiulcsiiucrkc at' denne Art synes Svcrrij; o|> at Iiave i den beriimtc, i

IJ|)salas Miiscnm lorvurcdc Stcnhammor med Riineindsi;rit't; sce ovcnibr S. 7, her

ibrcstilt Tab, VII Fig.2. Jfr. Fortcf;nclscn over Kobberne.
ti

*) DcUc Uc8cri]it cr tillijjenied Opgivelser af de GjcnstaTidc, hvorom Oplysnin|; især

onshcdes, meddeelt af fVcrlauff (l.c. Nord. Tidsshr. for Oldl;. II, 289). De os her

mest vedlioinmendc Poster af IJilajjct lyde saaledes : Sl;al alle Uunebojrstaver,

slircvne eller i Sten, hele eller i Stykhcr, eller i Træ iiulhii^ne» eller paa Melal-

bcltcr og saadauae opsogcs, og med Autcgnelscr hvor de crc at Unde, og en rijjlig

«
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vi her de folgende (hvilke Worm ihhe synes at have afhenyttet), hvis

Ori{jinaler ilsl;e senere^ saavidt man veed, cre blevne aftegnede eller ud-

givne af Andre.

1- (S. 54.) En Runesten af 5 FOdders Længde laae i Aalarl;eby

(hvor den ældgamle Dobcfont med Runeindskrifter i vor Tid opdagedes)

udenfor Ryskrlverens Forstuedorj hvis Indskrift da synes at have været

tildecis udslidt. Disse Charakterer vare dog (blandt flere sædvanligere)

saaledes læselige:

Det angelsaxiske X (g).

en usædvanlig Form af V,

Vj hvoraf mulig den civerste skraa opadvendende Streg var udslidt.

I disse tvende Charakterer gjenfinder man vel den rette Maade, hvorpaa

det utydelige Y paa Worms Solvitsborgsteen bor læses, og som da

stemmer overeens med vor Gisning; see ovenf, S. 447.

2. (S. 35.) 1 Oster-Herredj Larskjær Sogns Kirke fandtes en Ind-

skrift paa den synlige Kant af en Sten (formodentlig indmuret) i Vaaben-

huset. Her findes Figuren Yj der rimeligvis har den bekjendte Retyd*

ning. De ovrige Rogstaver ligne almindelige nordiske Runer med Und-

tagelse af (det mestendeels angelsaxiske) hvis Retydning dog her er uvis.

3. (S. 35.) I samme Kirkes Stobling paa den vestre Side fandtes

et lignende Y, ligesom og Figurerne J*, der ligeledes forekomme paa

blekingske Runestene (jfr. ovenf. 8.446, 450). Den forstanforte af disse

to Charakterer sees i begge de Tegninger , som haves af Stenen fra de

solvitshorgske Kloster-Ruiner.

noiagtig Afskrift af cicnncm hid forskildtcs; 0(j kan Lincamcnta med Hrid paa Stenen
bedst drajjes og siden aftc/^ncs, og Provslcrnc cUcr Præsterne forelægjfcs incd al

Flid strax derom at forfare Oj; endelig Beskeden til Bisperne frcmskikkc, som slrax

skal det udi Caneelliet indskikke". ... "5. Alle Cfilcndarin i tnnca paa Tne ogollers'\

Wcrlaufi* bemærker (blandt andel), at de saaledes befalede Indberetninger ind-

sendtes fra vedkommende Cieistiige i Aarcne 1623 til 1626, og at det var af dem
at Worm senere benyttede de vigtigste Itesnllater i sine Monumcnta Onnica. En
stor Deel af de dertilboreudc Tegninger iindes i den arnæmagnæanskc llaandskrift-

samling under rVr.366 lil 371 i Folio. See ellers ovenf. S. 439—440$ jfr. S. 442.



Henved 16 Mile fra Bornholm mod Vesten ligger den stiirre Oe

Sjælland, og de liiire endnu beffge til det ældg-amle dansLe Rig-c. Naar

vi der sog-e efter Stenminder af den nu omhandlede Art, finde vi Isun

tvende, som bcg^g-e forst cre blevne opdajfede i vore Dajye,— disse nemlig':

1. Runestenen fra Snoldelev, fundet henved AarlSOO under Jorden

paa et Sted, hvorover en uhyre holossaish Sten forhen havde hvilet. See

ovenfor S. 17, 415, 426, som tydelig noh vise, at Indskriften maa være

sat i Danmarks hedenske Periode. Stenen blev, som ovenmeldt, fiirst

beskrevet 1812 Ahrahamson^ Skule Thorlacms og Borge Thorlacius

i Ant. Ann. II, 278—522 (med Afbildning) — hvortil jejy 1817 fiiiede

nog-le Bemærkning-er i 3dieBd. S. 203—207. Endeligr fremsatte /*etoww

(1. c.) den fuldstændiges t rig-tig^e Forklaring*. Den kobberstukne Afbildning:

havde tildeels vildledt mig:, da Indskriftens sidste Træk er udeladt deri.

Det secs paa en i selve Snoldelev over Stenen tagget Teg^ning^ (som forst

nylige er kommet mig* for Oine), affattet ved den kyndig:e Oldg^randsker

M. F. Arendt, Jeg- har confcreret den med selve Stenen og^ fundet den

fuldkommen rij^tig'.

i l Med Typer kan Indskriften udtrykkes saaledes:

Af fremmede Rimer findes eg*cntligf ing-en her uden det tydsk-ang-elsaxiske

M og" fr, men Betydning-en a eller c har * her lig^esom paa Leerager-

Stenen ^ dog findes her tillige det nordiske +.

Vi ville ikke her oprippe alle de ældre Vildfarelser ved Indskriftens

Forklaring, men kun anfore de successive Fremskridt, som den rette Læs-

ning har gjort. Saaledes læste

a) Skule Thorlacms: GUNVALT (eller GUJWALD) STEIIX SU-

NAR. Fornavnet læste han vel rigtig som et Mands-Egennavn,

men stem vilde han urigtig foie dertil som et dertil horende Pa-

tronymicum {Stcinsoncr^.

58
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b) Abrahamson læste det foljjende Navn som Runalts
^
jeg derimod

forst Rugialclsj Rask ojf Petersen dernæst RUHALTS eller Ro-

halds^ hvilket jeg^ nu erlyender for det rette.

c) Abrahamson læste vel rigftig* men fortolkede Ordet som

^ulr (i IVom. Sin{j). Jeg^ nxAog det derimod for Gen. Singp.,

hvilket Petersen og: har gjort.

d) ^ antogp jeg for hvilket de fiilgende Fortolkere og have gjort.

e) SA.LHAUGU (M) udfandtcs af Petersen ved med stor Sandsyn-

lighed at antage at Indskriftens sidste Træk tilhorte et ellers ved

Stenens Beskadigelse bortkommet Y.

Det Hele bliver efter Petersens Læsning og Forklaring* (1838^

Danm. Hist. i Hedenold HI, 564):

^'Gunvaltstain sunar

''Ruhalts pular o salhaugu (ni)

"Det forste Ord er sammentrukket for Gunvalds stein og derved, som

"ofte, selv i gammel Dansk, Eieformens ^ faldet sammen med det fiilgende

"5*); mærkelig er Runen % (for ) med Betydninjf af sonar er Eie-

"formen af 5011 og rigtig svarende til Eieformen Grtini;/i/</^. Runen H**)

"staaer for/l eller gh^ saa at det fdlgende Navn er Råhaldr (R6aldr***) eller

"Rognvaldr); Eieformen j^w/nr svarer rigtig hertil af Navnef. ^tiir. Taler,

"offentlige Taler paa Tingre. Forordet o d. e. a, isl. paa, er sat i eet

"med det folgcnde IVavn Salhaugum^ der er Hcnsynsformen i Fieert. af

'^Salhaugar^ Salhoje, det Sted, hvor Faderen boede. Dette Navn er

"endnu til i Landsbyen Salov i Snoldelev Sogn****). Overgangen er

*) Jfr. ovcnf. S, 432 om en li(;ncnde særef;cn Regel for Runeskriften overhoved.

**) Dens Form Uar XylograpUcn iUkc rigtig trulfcn i denne af PcfcrscK mcddcclte Rune-
indskrift, men ellers er hans Eftcrlig^ning- af den hedrc, med Hensyn til den mere
afrundede Form af 11, end vore Typer her kunne udtrykke.

*^*3 Hohaldr er vist det samme som Roaltlr^ ligesom man baade -skriver Artihaldr og
Arnaldi;

*•*) Denne Landsby kaldes Sallov i Mnnsas Kort og i Sterms Beshr. over Khhvns. Amt
11,281; den ligger tæt ved Snoldelev (omtrent en ^ Fjerding Vei derfra) mod Sydvest.
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^^den sædvanlige: d Salhauguniy aa Salhovæ eller Salovæ, hvoraf det nu-

"vterende Saliiv. Saaledes finder man tydelig rcen islandske Former midt

''i Danmark; og Indholdet af Indskriften, at den er Gunvalds Sten,

"hvilken Gunvald var en Son af Rohald Taler paa Salhoie, samt Stedet,

"hvor Stenen er fundet, viser at den er fra den hedenske Tid, at Faderen

"har havt Bolig paa Saliiv og at hans Son er begravet i det formodentlig

^^fælles Gravsted i Nærheden af Blothoi og andre Steder, hvor de store

"OlTringer ved Leire LIevc holdte."

(1. c. S. 365:) "Ovenover Indskriften ere Figurer indhuggede,

"nemlig tre Drikkehorn, slyngede i hverandre*), og et korsagligt Tegn,

"der af Ahrahamson antoges for Thors Hammertegn , af Thorlacitis for

"korslagte IVoglcr/'

Jeg har havt en tredie Mening ora denne Figurs Betydning, og

tillader mig her at anfiire det hertilhorende fra Ant. Ann. III, 204o. £

"Den korsdanncde Figur (som jeg anseer for en eller to Kjod-

"gafler, isl. soSkrokar (o: Saad- eller Suppekroge), og tvende Drikke-

"liorn**), tillyendegive et Sted, hvor offentlige Maaltidcr og Drikkelag

"holdtes .... Saadanne Offerpladse tjente til (Menighedens eller Ting-

"sognets) Forsandingssteder, hvor Skaaler hoitidclig drukkes til Gudernes

"og Kongens Ære ved det hoitideligc Maaltid

Det Sted, hvor Stenen fandtes, beskrives saaledes (Ant. Ann. I,

283—284): "1500 Skridt fra Snoldscie****) findes tvende store lang-

, - - _ I
~ — ' — ' 1

*) Al deres Form svarer til de smaae Driklsc- eller OlFerhorn af brændt Leer, som for

faa Aar siden fandtes ved det saxiskc OlVcrstcd ScUlicben, er bcmucrkct hcroven-

for S.412— 4i:<.

**) Næsten kunde man og troe, at den næste Figur (hvis den ikke er naturlig, men
kunstig) skulde forestille et Brod.

*) Jfr Uerovenfor S. 400—402, 404—407,

»'Landsbyen Snoldclcvs Kirke ligger paa en Hakke, som har baarct og bærer endnu
"i\avn af Snolds £ie. Sagnet vil, at Kirken skal være byggel afHuincrne af Snoldir

"Slot, med Jivem Traditionerne Jiavc meget travclt; og Provst Rnchlou mener i sin

^'Indberetning, at Saxo i sin Histories 8de Dog taler om denne Snold, at ban er

«'dcn 47dc i denne Skribents Kungcrcgistcr og bar været Regent i denne Egn i

58*
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"agtijye, uden Dal fra hinanden adslulle Uuie, der g*aae i Sonder 0{f Nord;

"de fcaldes Slæbbes Hoie*). Den ostI!g-ste afdem, som benævnes Sylshoien

"og: er den mindste, var allerede for 1768 bcrovet dc fleste af de mange

^^paa den værende Stene og^ tildeels overploiet. Banlten havde nemlig:

"været besat med 15 store Stene i 2 Rader fra IVord til Syd; den var

"stor og: lang-ag-tig* og^ oventil flad, og^ syntes ci ved Konst, men ved Na-

^'turcn, om ei granske, saa dogf for storste Deel, at være oprunden. Dog^

"laae der endnu no{fle Aar derefter, paa den ostre Side af den, en

"umaadch'g^ stor Sten, som, da den blev spræng^t til Hegi-n, udgjorde

"omtrent 70 Stenlæs og: alene tjente til at opsætte flere Favne cnhelt Sten-

"gjærde. Dens Tyngede havde gjort, at hun lidet af den var over Jorden.

"Ved at pltiie paa det Sted, hvor denne uhyre Sten havde Hg'gret, fandtes

^^et Aars Tid efter i Jorden, netop under den Huling;-, som denne uhyre

"Masse havde udfyldt, den Sten med Runeslsrift, vi her omtale."

Jeg: formodede (L c. III, 206), at Benævnelsen Syhhoi var dannet

af det gfamle Sylgshaugry da Ordet Sglgr i Oldsproget betydede Drik,

Drikkegilde eller Gilde overhoved, — og at Stedet bar hint Navn som

Folkets (eller Hovdingernes) Forsamlingsplads ved festlige Sammen-

komster. — At et stort Ting- eller Offersted har været her i Hedenolds-

dage maa endvidere indlyse af lignende Benævnelser for andre i Nærheden

"Slutiiiiiffcn af 4<Ic Aarhundrndfi" (I, c. S. 283). At Snold cr den samme som Saxos
Snju cr ihkc sandsynligst; Navnet cr snarere idcniish incd det j;anilc Snjall (Snjallr)}

en bcromt ncdenoMs-Hja>nipe af delte Navn 8aj>dcs fordum at være bcfjravct i llal-

land. Det visseste Ueraf er doj; vel ilcu Omstaindi|;!icd, at en Sujtdl (cHcr Snold)
hiiit oppe i Hedenold har eiet Hyen (som Snoldscic — en mærkelig; og nu sjcldcn

Benævnelse), men iiar efterjfidt den til sin Arving, hvoraf den lik det endnu gjei-

dcndc JVavn SnjalLtlcif eller Snoldslcv, Snoldelcv (til hvilken Benævnelse mange
af de danske Landsbyer knnne opvise ægte Sidestykker). Jfr. ovenf. S. 410.

*) I Fortegnelsen over fredede danske Monumenter (Ant. Ann. I, 138) nævnes •'Slæb-

bcshoi, en halv Fjerdingvci fra Snoldelcv med 4 Iljorncstenc, Jndfattct rundt om.
Ovenpaa en Indfatning med 2 Rader Stene, afdeelt i 3 lium. Ved det midterste

har der været cl Alter. Det med de sttirslc Stene indfattede kaldes det iJiiic, del

mellemste kamppladsen^ det mindste og laveste TvællcsUtcu. lloiens Stenpragl er

for det meste spoleret".
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lig'gende Oldtidsminder, som Blotlioi (bloihaugr^ Offerboi), en megfet stor

af Menneskehænder opreist Banke, 1700 Alen sonden for Sylslioi^ — og

en anden, 1700 Alen norden for samme, som synes at være Naturens

Værk, kaldes Hallens Dys eller Hclledys*) (den helligko Dysse?), Lvorpaa

3 Altre fordum have staaet. 1700 Alen osten for Slæbbeshiiiene vistes

"Snolds Grav" og lidet tisten for denne en Plads, kaldet ^^Slottet", i hvis

Grund man, henved 1775, fandt en Muur af 3 Qvartecr lang^e og: 1^

Qvarteer hoie og brede Stene, deels brændte, deels hug^ne Kridsteeu,

som nu sidde i Præsteg^aardens Undervæg^g^e. Om alle disse Steder, en

nærligg-ende Kilde, en Bæk m. 11. vidste Folkesag[^net endnu 1812 meg^et

at fortælle, med Hensyn til de i Oldtiden der foretag^ne Olfringfcr, —
Det er ci heller usandsynligt, at de kunne have staaet i nogen Forbindelse

med detslags Hoitideligheder samt religieuse og politiske Indretninger i

Danmarks eller Sjællands ældste Hovedstad Leirc, som kun ligger 1^

Miil fra Snoldelev.

Disse og flere lignende Betragtninger bevægede mig for 24 Aar

siden til at antage Ahrahamsons Læsning af Indskriftens forste uadskilte

Bogstaver saaledes: Kumih slhin^ og til at oversætte dette saaledes:

) AC en Indberetning om de fredede Monumenter 1, c. : ^*IIellc$-Hoi eller licUcsilySy

stor, lii-kantct i 3 Afdclinp.cr, hvoraf den iivcrste undertiden Jcaldcs f^ann-Mtct og

den mellemste yimsædc, I hver Afdeling et Aller, et paa 3 Stene hvilende kaldes

det aarltgc, et paa 5 det trcaarigc o(j ct paa 7 det uinartge. Dette sidste er endnu
uheskadi{;ct; Ovcrlifyjyeren holder 1 SJ Alen i Omlueds og de 7 Cudeistene danne

en majestætisk Jættestue". — Det er Skade at de Benævnelser, der synes at sigte

til Eddaernes Vaner og Aser, ikke crc nærmere dokumenterede. Om de 3 Altres

Benævnelse jfr. samme Binds S. 285, hvor det hedder, at llclledys var det Sted,

hvor de aarlige, Saarige og iVogle sige 7, Andre Oaarigc OlTer-IIoitideligheder bleve

fuldbragte, — Disse Folkesagn sigte tydelig nok til Beretningerne hos visse For-

fattere fra Middelalderen om Lcircs store cykliske Oflerfestcr. Synderlig nok er

den !. c. I, 138 aulorte Efterretning om llclledys: "Denne Dys tilhorer Frue Kirke
i Koeskildc". Ikke langt derfra ligger Hjaltcs Minde, en saaledes kaldet Bautasten,

fiom, (la Beskrivelsen blev forfattet, stod 2^ Alen over Jorden. "Den har været

hiiierc, men ct Stykke cr flækket skraa af, og dcrpaa skal have været Buuer eller,

efter Almuens Udtryk, Troldskrift". (Hjnlle hed, som bekjcndt, en af Holf l^rakes

ypperste Kjæmpcr, som faldt med ham i Lcire.), Om Ordet "31indc" som æld-

gammelt i denne Betydning see ovenfor S. 133. Jfr. Petersen I. c. III, 27^, 285.
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"Kong^en satte Stenen", thi denne Læsnings understottes virlseligf i den«

enkelte Punfcter af tilsvarende Parallelcr i svenske Runeindskrifter^ men

maa dog: nu vlg-e Pladsen for den ovenanforte simplere ogp naturlig|:ere

Læsemaade. Jeg antog: deng^ang endvidere, at den i Indskriften nævnte

Talers Sonner indhug['g^ede den, da hauku ogpsaa forekommer i denne Betyd-

nings i de svenske Indskrifter, men andres Opdag-else af Sporene til det sidste

Bog;-stav har og^saa maattet bidrage til at berig^tige denne Anskuelse.

Derimod er Læscmaaden ^ular antag^ct af alle Fortolkere og;*

dens rette Betydning: har ikke været tvivlsom for de nyere blandt dem.

Jeg bemærker, at ^ulr efter Bogstavet egentlig betyder En, som holder

lange (helst versificerede) Taler (pulaj og maa udledes af Gjernings-

ordet Pylja^ holde en vidtloftig Tale eller fremsige lange Digte (Angels.

pylian). I de gamle Sange, som nu ere forenede under Titelen Hdvamål

i den ældre Edda, betegnes en hedensk Præst eller Religionslærer tydelig

nok ved Benævnelsen ^ulr^ og man seer der tillige, at en saadan pleiede

at benytte sig af en særegen Talestol (^ularsioll)^ hvorfra han under-

viste Menigheden eller Ungdommen. Vi vide, at de hedenske Præster,

kaldede Go&ar (Guds eller Gudernes Mænd) i det gamle Island, tillige

vare Ovrighedspersoner i Overeensstemmelse med de ældgamle Indret-

ninger i IVorge og Sverrig, samt formodentlig tillige i Danmark*). I Island

vare deres Embeder arvelige. De vigtigste Tingsteder, der vel som

oftest tillige vare OlTersteder eller forbundne med saadanne, udmærkedes

ved en eller flere kolossalske Dommerstene (der paa Althinget kaldtes

Logberg^ Lovens Klippe). Mange saadanne har man vistnok lige til vore

Dage seet (og seer tildeels endnu) i de gamle danske Stensætninger eller

Levninger. Paludan har beskrevet nogle slige paa Miien**), som især

*') Sce herom Petersens lærde oq sindrige BemeerkningGr , Daiiin. ilist. i Hedenold I,

240, 277, 280—283. Jfr. S. 300 o.f., 318 o.f., 879.

*) Moen, beskrevet af /. Paludan (1822) Iste D. S. 100 o.f. Af saadanne Stene eller

Klipper har Viborg i Jylland sit ældste NavnVibcrg eller Vebjiirg (Helligdommens
Sten); see ellers Annaler for nordisk Oldkh. 1839 S. 192—197. Om Oilcr- o^; Ting-
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ere tnærfcelijye ved ældgfamle Navne og- æg-te gamle Traditioner. Paa

det saakaldte Præste-Bjcrg sisal de hedenslse Præster have holdt deres

Sammenlsomster, Det var forhen omkrandset af to Rader Stene, og^ paa

Bjergets Top stod en uhyre Granitblok. Almuens Overtro seer endnu

Ild brænde der om Natteuj horer derfra underlige Toner o.s. v. I Nær-

heden af Præstebjerget bgfger en anden temmelig: hoi aflang Bakke, endnu

kaldet af Bonderne Logbjerget (hvilket Ord dets Beskriver udleder af

det {famle ovenanforte Ldgbcrg')^ af Storrelse som Logbars eller Lybbers

Hoien*) ved Lund i Skaane, Jlyldehoi ved Hellested i Stevns Herred

o. s. V. Paa en saadan uhyre Sten (som den nysommcldtc og den paa

Sylshoien ved Snoldelev) pleiede de nordiske Konger at staae og^ holde

Taler til det forsamlede Folk. 0{fsaa de danske Hdvding'er stode ved Konges

valget paa store Stene og afgave der deres Stemmer; der kan da ingen

Tvivl være om, at de enten paa eller ved ved slige Tingstene have afsagt

Domme, forkyndt Love og ved andre Leiligheder holdt offentlige Taler**).

Enhver Hovding eller Dommer havde sit visse Retsdistriet og

bestemte dertil horende Ofler- eller Tingsteder, til hvilke vel som oflest

en stor Ting- eller Dommersten kan have bort« For en saadan antager

jeg nu den Sten at have været, hvilken Gimvald^ der i Indskriften nævnes,

havde tilegnet sig***) som Son af og Arving efter Taleren Rohald paa

stedernes ældste Beliggenhed i Tydshland ved eller paa store lloic, Bjerre eller

Bakker »ee Jacoh Grimm Deutsche neelifsaltertli. S. 794, SOO—SOf^ samt ved store

Stene 802—804. Jfr. Sammes Deutsche Mythologic S. 40 o.f.

Denne Benævnelse maa vistnok udledes af den samme Sprogrod og have den samme
Betydning •— cndskjondt Munkene siden omdobte lluicn efter Sanct Liborius, cn

for Norden fremmed og ellers ubckjendt Helgen.

**) Saxo l.c. I, 22. JTornni. Sogiir X, 278. Petersen 1. c. III, 239.

**) At der i det gamle Tydskland paa saadnunc Tingsteder undertiden have viErcl for*

slyellige Stene, af hvilke enhver især tilhortc en vis Ovrighedsperson , see vi af

fulgcndc mærkelige Citat fra et Diplom hos Jar. Gritnm 1. c. S. 803 om de saakaldte

tre Stene (drie stcine) ved Lonnieh; *'\Ver den ohirslcn stein inne hat, wie sich

das nach rechtcn gcbiirt, den erkennt man fur den obersten schirmherrn". Heraf

luaa man slutte, at den saakaldte overstc Sten tilhiirte Fyrsten, den anden Stedets

ypperste lliivding o. s. v, Paa nogle Tiu^stenc pleiede de fornemste Embedsmænd
(Amtlcutc) at staae medens Retten Uuldles o. s. v.



Salslioic (nu Salov eller Sallov), hvorved vi maae bemærke , at vi med

Sikkerhed vide, at Oovdinjf- og* Godedoramerne i Nor{fe ojf Island vare

arvelig^e. Paa Grund af saadan Arveret har Gunvald, efter min Mening-,

ved den her omhandlede Indskrift villet hjemle sig^ den lovmæssig-e Be-

siddelse af det Ting^- eller Offersted 5
hvor den for har været opstilt og

fb%elig af dets Jurisdiction, Præste- og* Hovding^domme.

Den ældre Taler Rohalds Boligs Clivilken jeg^ forst læste for Sal')

maa vist antages at have været paa de saakaldte Salshoie. Netop Ordet

salr betydede i forrige Tider især en ophoiet Persons (som eh Fyrstes,

Fyrstindes, Hovdings o. s. v.) Slot eller Vaaning*. Deraf erholdt Upsala

sit Navn (JJppsalir^ de hoitliggcnde eller hoie Sale) og" der var, som
-

bekjendt, Sverrigs Overkonges og^ tillige Gudernes ypperste Bolig* (eller

Tempel). Jacob Grimrn viser (i Deutsche Mythologie), at Ordet templum

brug^tés om Germanernes hellig^e Lunde (vel ogsaa da det ældgamle Ord

Sdly Saat)^ hvorhos han bemærker, at en Lund endnu af Finnerne kaldes

*aZo*), af Estherne sallo. Den hiiie Sal har vel saaledes skullet gjelde

for en Efterlig-ning af Lundens Hvælving". Navnet Salhaugar eller Salens

Hoie synes saaledes at antyde en præstelig* Hovding's anseelige Boligø.

Hvorledes Snoldelovs Runesten fordum har været anbrag-t kunne

vi nu neppe mere vide; jegf troer dog", at den paa en eller anden

Maade har betegnet deq Gunvald tilhorcnde stiirre Ting- eller Dommer-

sten, — men at dette sjeldne Mindesmærke ved Kristendommens Ind-

forelse eller en anden os ubekjendt Leilighed er blevet saaledes forstyrret,

at den store Sten er bleven nedveltet fra Hoien og* den mindre (med

Indskriften), som en hedensk eller forhadt Vederstyggelig^hed, blevet be-

g^ravet under den, for aldrig^ mere at komme for Lyset, hvilket den store

Stens Sprængning dog" tilsidst kunde udrette,

*) I Glossarict til den lijobcnhavnske Udgave af Sæmuuds Edda ovcrsaettcfi salr red

€e(lcs» domxis, (ttrium, aula; der opregnes og de mange hertil svarende Ord i be-

slægtede Sjiorgarter og selv i andre fremmede« f. Ex. det finsKc salt.



Den sanLaldte Sylslioi eller den ene SlæLbeslioi lig-ger ved Sulen

af en temmelig' stor Dam eller lille Indsoc, som findes paa det nyeste

Kort oyer det nordiistlijje Sjælland. I Foreninjf med Rafn, Thomsen o.ll.

Iiap jeg- selv (1837) været Oievidne til forslsjellig^e Eftérgravning-er (som

medtoge en heel Dag^) paa ovenmeldte Hoi, imder de saakaldte Altre og:

paa andre Steder, men ikke (paa en aldeles tom Stenldste nær) fundet det

ring-este Spor til nogen Begrravelse, ligesaalidt sohi riog-et af Oldsag^er^ der

ellers pleic at findes ved Undersogelser paa Hedenolds Gravsteder*).

Min Qovedanskuelse over Snoldelevstcnens Bestemmelse haaber

jeg" vil nærmere bekræftes ved Beskrivelsen af en anden sjællandsk Rune-

sten med lignende Indskrift, til hvilken vi nu skride,

2. 1;^^ Miil norden for Snoldclev^ knapt 1 Miil i samme Retning'

fra Thune eller Tune (hvor man omtrent 1770 fandt en trekantet Rune-

sten)**) o{j 1 Miil osten for Roeskilde (tæt norden for Veien til Kjoben^

havn) lig'ge de saakaldte Kallerup Gaarde, strax vesten for Jjandsbyen

Baldersbrond skraaes over for Kirkebyen Hoié To^trup (forhen

) Ved disse XJii<lcrso(jpJsci' hlevc vi paa det omhyg(jciijjstc vciledcdc oj; undcrstottcde

at' Stedets Sognepræst, lir. Provst Siircnseni — Ovenfor S. 457 bemærhedcs, at

Hc]]cdys BU tiJhiirrr Frue KirJ;o i RocsliiJdc. Dette stemmer ovcrccns med den
Fortegnelse over Frue Hlostcrs Gods i tlocsUildc, som indeholdes i Pave Alexander

den 4des ncsliyttclsesbrev for lUosterct (stiftet llSC)) af l3dc August 1257 (Thor-

l;cliu Oiploniatar. Arnacmagn. I, 22?i—237), llii dqribiandt opregnes /IcWeir/*, Snloae,

Jioitæt .(og kaldet iiofwtti^ hvor der var en stor Gaard, mansio; l.c. S. 257). Wavnet Hov,

eller //o/"' sigter sildiert til et gammelt Afgudstempel, ålenes da herved ct sligt i Kirke-

byen //aur/j-vr/i, don nicrmestc Landsby mod jSydost fi'a Snojdclcv? Imellem dem ligge

Shcbbesliuicn, Sylshoi, llelledys og flere slige Oldtidsminder, Saadanue Guds-

dyrkelsessteder bleve i Almindelighed Kongers, Kirkers eller Klostres Eicndomme.

Deu er sidcu.. Jiøcsom saa mange andre, bleven modtvillig odelagt; see Ant. Annvl»-

27i)—281. Man troede at Jinde Balders IVavii paa Stcnciij jl«"- dc" na^stfolgende

Anni. Ved Thune viser man og- Balders lliii; sec 77i te/c Danske Folkesagn I, 5.-^^'

Don ligger ta>t ved en Dam, fiom menes at* have givet Anledning til IVåvnct,

Forening lucd den i Saxos :Ulie Hug furlalte Alytlie om Halvguden Balder, som efter

ct Slag med llother (Iltidur) ved et i>lirakel lod ct Kildovfold fremkomme af Jorden
for at iieske sine tiirstigc og modige Krigere. Saxo bemærker, at Bronden (eller

Kilden) og dons Navn vare til i hans Tid, men selv til vore Dage have Fgnens

Folkesagn fortalt om en llest, ved hvis Hovslag Dammen skal være fremkommen. Sc.c

^McvsMiilh'ys og reUchous Udg. I, 128, samt T/uc^ci Danske Folkesagn I, G, 163-104.
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Thorstorp, rimelijfvis Laldet saaledes af Thors fordum Dyrkelse). En af

de nævnte Gaardes Beboere, Bonden Jens Larsen, opdag-ede i Aaret

i8285 ved Pliiining: paa Marisen, en temmelig: stor Sten, nedg:ravet i

Jorden, ved at stode paa dens ene smalle Kant. Ved at rydde Jorden

tilside bemærkede han en Indskrift paa den mod Norden vendende Flade.

Han besluttede da at skaane den for Odelæggelse, hvortil den ellers var

bestemt, og^ underrettede sa{jkyndi{fe Mænd om Fundet- Med WerlaufT,

Rask og: Thomsen fulgtes jeg den 1steJuni. s>A» tilAastedet, hvor Stenen

laae paa Marken i IVærheden af 3 store, dog nu for det meste iidelagte

Stensætninger, liggende tæt ved hinanden i fortlobendc Bække. Om
denne Plads sagde Beboerne, at den pleiede at kaldes Gjctletinyet eller

JættetingeL Det bliver saaledes meget sandsynligt, at Stenen har staaet

paa et af Oldtidens Tingsteder, men er bleven forsætlig omstyrtet og

nedgravet i Jorden. Deri er 5 Alen lang, l^^Al. bred og lAl. tyk. Paa

dens ene glatte og flade Side sees disse Ord indgravede i en simpel Ind-

fatninjrsramme med skjonne og store Bogstaver (af Stil 9 Tommers Doide):

Ved at jevnfiire de to Steder, paa hvilke * forekommer, maa man over-

bevises om^ at det ikke her kan betyde A, gh eller $ig (som det ellers

kan gjelde for i de almindelige Buneskrifter), men at det derimod, lige-

som paa Leeragér-, Solvitsborg- og Snoldelev -Stenene, maa læses for

+ («), — men det forste Bogstav derimod som /*. - D^ts skraae Streg

sees her at gaae i samme Retning som man ellers mest seer i tydsk-

angelsaxiske Alphabeter eller Indskrifter, hvor den dog som oftest er

fordobblct. Rask læste Indskriften paa folgende Maade:

HURNBURE
STEIN SVISKS

eller, efter sædvanlige Omskrivningsregler (idet jeg her antager Skfora):

r



Hornhora

stam svip (in) gs.

Hornhori er nemlig" et ældgammelt mandligt Egennavn ^ f. Ex. for en

Dværg" eller Alf, som nævnes i Eddacrne. Svipmgr Svinmngr

maatte Letyde en Islog^ viis eller lyndig Mand, af det belyendte AdjeljHv

svipr^ svinnr^ i dets gamle Betydnings af Hog", forstandige Isyndig, snild,

hebjertct''^), vistnok af samme Oprindelse som det angelsaxisLe ^yi^, stærk,

stor, mægtig, ypperlig, Moesogoth. svinths. Ordet er dannet paa samme

Maade soin andre gamle, men mere belyendte Ord af lig-nehde Betydning-,

som spektngr af spakr ispeki)^ snillingr af snjallr^ vitringr af vitr o. s. v.

Slige Titler bares fordum af de nordiske Fyrsters Raadgivere samt andre

Folkeforsfandere og Dommere**). — En saadan Mand, og sandsynlige

en Embedsbroder til Taleren Robald paa Salsboie, bar da vel denne

Gjettetingets Oovding været, og Indskriften maa vistnok oversættes i

Overeensstemmelse med Itasks Petersens*'*'*) Mening :>^Den vise (eller

kyndige) Oornbores Sten" (Tingsten eller Dommersten efter mine Tanker;

see ovenf. S. 4()3 ****).

*3 I nyere Islniuisk (med Uii(lta|;clsc af Poesi) Lctydcr det nu: sparsommelig;, karrijy,

men det derfra udledte stnOinyr derimod en Unir.r. S])arsommcIi[^lLcd cr vistnok

ojfsaa cn F6l/;c af Klogskab, naar den kun ikke drives for vidt.

+«0 Sec f. Ex. Hervaraf-Safja i /Jrt/ii« Form. Siigur I, 462, 46d—465; — det endnu ikke

ud{;ivnc ÆilnrUd JSoreijs homiuga bevidner den hiiic Anseelse , bvori dc saakaldtc

Spcklhgnr feUer yilringnr') stodc ved dc danske , ' norske og; svenske Hedenolds-

kon{;ers Hof. Jfr, Siiot rc Stui lcsiiiis Iterelninger om Olaf Skoutkonunj^s 12 vise Ma>nd,

der tillijrc vare Dommere og Htivdiuijer, Kbbvns. lidt;., 2den Deel S. 136— 137; jfr.

Fornm.S. IV, 203 o.f. '
* ****

Oanm. Hist. i Hedenold HI, 364—305. '

'

•

***) For en lignende Ting- eller Dummersten trocr jeg man kan antage et {cldgammclt

Windesnucrke i Form af en Bautasten, der saaes i Worms Tid ved ddn sondre

Indgang af Kirkegaardcn (udOn Tvivl indsat i lurkcgaardsvoldcn^ paa Hune i Hvetboc

HciTL'd i Aalborg Stift, ff^orm kalder dot Hundbo Herred, og beskriver Stenen

med tilfoict Afbildning i Monum. Dan. S.290*-292. Dens Indskrift cr saalcdes

alTntlct i det oldnordiske (nu saakaldtc islandske) Sprog: ihtfi* Jyurktl ' ^urhjorn

snii {aatti, scfti?) stan (sfcti) Ittttmlfx hins rapshaka fapttr ttins oi '^Hufe, Thorkel,

Tborbjiirn satte Hunulf den ftaadhlogcs (den vise Raadgivers), deres Faders Sten".

Er min Gisning rigtig, Uave Stinnerne ved Indskriften villet tilkjendegive, at de

(rimeligvis i dcn Orden, hvori IVavncne sasttes) vare arveberettigede til Faderens

59*
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Hoist besynderligt ep det, at man ellers il;l;e i det cgcntlijye Dan-

marl;, saavidt mijf er vitterligt, hidindtil liar opdaget flere Indskrifter paa

Stene, bestaaendc af eller blandede med de saakaldte tydshe eller angel-

saxiske Runer*). De tvende sidst beskrevne ere forst opgravede af

Jorden i vore Dage; det er saaledes muligt, at flere slige Gjeoøpdagelser

ere Eftertiden forbeholdte-, men alt for vist er det vel dog, at nogle

saadannc Indskriftstene her forlængst (tilligemed mange andre) ere blevne

forstyrrede eller odelfigte.

Forst i Sonderjyfland^ der forhen, som IVavnet tilstrækkelig viser,

var. noie forenet med Danmark, men nu udgjor Hertugdommet Slesvig,

træffe vi enkelte palæographiske Mindesmærker af denne (dog kun blan-

dede) Art, dej synes at være af en meget liiii Ælde, Sandsynligvis ere

de ikke alle mig bekjendte. Et Par af dem, som hidindtil ikke have været

udgivne og forst ere blevne opdagede i Indeværende Aarhundrede, har

jeg faaet Leilighcd til at meddele i Afbildninger,

1. En ældgammel Sten med indhuggede Charakterer blev fiirsl

^ opdaget af den udmærket runekyndige og som Tegner særdeles noiagtige

Oldgrandsker F. Arendt^ som paa sine Vandringer især pleiede at

opsiige palæographiske Mindesmærker til Undersogelse og Coplering.

Han fandt eller aftegnede den efter egenhændig Optegnelse paa en afham

Dommer -Embede eller anden her tilsigtet Vacrdi|;Ucd, efter hans dodcligc Af-

fjanij. Hunes Kirlie var særdeles smul! i Worms Tid; han mecnte at Landsbyen
forhen havde været den ypperste i Herredet. Iler var da niuli(]; Herredets Ting-

sted Of; tillif;c dets Hof (eller Hovgaard) i Hedcnoldsdage. Med Hensyn til Benæv-
nelsen rnpspahi cr det mærlseligt, naar Are Fvodc i hans Schcdæ ^detKap. ndlryhl»er

sig saaledcs: **at rHp porlctfs ens spaka voro hof6 til" o.«, v., nemlig at Thorleif

den Vises itaad benyttedes til Afl'altelsen af den islandslte Fristats ældste Lov (i tre

.
Aar, fra 921 til 927). Rognvnid Jarl, Rolfs eller Rollos, IVormandiets forste Hertugs

. Fader har ogsaa Tilnavnene hinn rdpspnhC oi^ hinn rdpsvuini i det 9deAarhnndrede;
Hhr. Khhvns. Udg. I, 84, Fornm, Siigur I, J92. Ji'r. ovenfor S, 438.

Herfra kan man dog maashcc undtage Runen ^ , som i det mindste forekommer i

. de WormsUc Afbildninger. At Jægerspris-Stencn oprindelig er norsk, Iroc vi

.ovenfor at have godtgjort. Om et lille rorligt Windesraserke med angelsaxiske

Runer (et skjiint og kostbart Spyende, fundet i Sjiclland ved ilimiingoic) kan jeg

X JUenvise til vor Tab. XHIj sce ellers ovcnf. S. 16.
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over den affaUct Blyantstegning ictStcndi{je i StursboU By ved Oxenvad

(i Haderslev Amt) den 31te December 1807 5 uden at vedtejyne Stenens

Dimensioner eller g^ive sine Tanber om Indsliriften tillyende. Vi med-

dele lians orijyinale Teg^nin{f af denne Lesynderlig^e Sten paa vor Tab. VI

soin Fig^. 1. Det forekommer os, at enkelte af Charalstcrcrne tilhore disse

Egnes ældste marcomanniske Beboeres Rmier. Forst sees Guldhornenes

*C (c eller k) dobbelt, dernæst ti (i den Figur, som det har paa det

strarupské Gulddiadem og' i de af.;Wbrm saakaldte gottorpske Runer);

saa en Figur, der ligner eh' anden, isom vi gjenCride paa Miijabro-

Stcnen i Upland bagvendt, som vel ikke er den samme (see ovenfor

S»343) — men er dog uden Tvivl, ligesom den, en Binderune, skjondt

af én anden Betydning, nemlig enten som 1$ f eller (og snarere) som kj^ *

Dernæst sees en Binderune, der bestaaer af og end et tredie Bogstav,

nemlig enten I eller (et omvendt) A, her da y eller u. Indskriften sluttes

af et tydeligt I-.

Binderunernes tvetydige Beskaffenhed maa (som ovenanfort) for-

anledige Muligheden af Iiidskriftens forslyellige Læsning, f. Ex»:

a) Ckuon (i) eller <ini/rf (eller amuly anaud)^

som efter almindelige Omskrivningsregler i det Oldnordiske kan skrives

gaaledes: Knon (Åvoii) i anrtucT, Kone (Kvinde) i Trældom eller Fangen-

skab 3
— eller:

b) Ckuno (C7tmo, KunOj et bekjendt Mands-Egennavn), o. s. v.

- . c) Efter en endnu simplere Læsningsmaade: CAtmo (o. s. v.) a md*«

der dog atter er tvetydigt i Meningen, da det enten kan belyde at en

Mand af dette Navn har indridset (Runerne som) Nid, eller og al dette

Nid (Forhaanelse eller onde Onsker) var bestemt for en Person af hint

Navnji(til haus Nedvaerdigelse: Og Ulykke). —^ Del vilde være særdeles

iinskeligt om en Ynder af Oldgrandskningen, der har Leilighed dertil,

vilde foranstalte denne mærkelige Sten opsiigt i StursboU By og udtaget

af Stendiget, for at undersoge om den ikke har Indskrift paa liere Sider
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end denne ene, — og^ siden sorg-e for dens silsfcre Opbevarinjfj helst i et

eller andet Museum,

At denne dunldc IndsLrift nedstammer fra Danmarlcs Hedenold

han vel neppe være nog-en Tvivl underkastet. Den bliver da og: særdeles

mærfeværdig* ved den stuLne eller punkterede Rune i (i),, hvormed den

upaatvivlelig^ sluttes; jfr. ovenfor S.334.
'

Med Hensyn til StursboUs Belig'g^enhed kan det bemærkes, $t

det ligger vel 3Mile osten for Ribe og ellers kun henvéd l^Miil sonden

for Herlugdommet Slesvijjs nordlige Grændse.

2. En anden Indskriftsten fra dette Hertugdomme er uden Tvivl

meget mindre, men dog: fuldt saa sjelden og mærkværdig*. Den tilhorer

Hr. Justitiarius Jaspersen paa IVordschau i Angeln, som indlemmet i

hans store og ypperlig'e Samling af danske, slesvigske og* holstenske Old-

sager. Han har været saa god at laane mig den for at den her kunde

aftegnes, hvilket jeg har besorget, og vi meddele Afbildninger af dens

trende Kanter, hvorpaa indhugnc Charakterer sees^ paa vor Tab. XIV.

Efter Hr. Prof. Forchhammers Skjon (forsaavidt han kunde afgive det

uden at afl^ryde et Stykke til Provelse) bestaaer den afKieselskifer. Den

har en næsten sort Farve og er 4 Tommer 9 Linier lang, fra I T. 10 L«

til 3 T. 5 L. bred, fra 1 T. 4 L. til 2 T. tyk.

Stenens Dannelse er af den Art at den kan bæres Cvel endog skjules)

i Uaanden. Jeg antager den for et af de gamle Nordboers saakaldte

jarleikn (Svensk tårtelm^ Dansk Jertegn)^ i Ordets ældste Retydning et

Hjemmels- eller Fuldmagtstegn C'^-**^^^!) ^^P^Po^ov), der gaves ved forskjel-

lige Gjenstande, som Ringe, halve Penge eller dertil indrettede Medailler,

undertiden ogsaa Runekjævler eller Træstykker med indskaarne Runer^—

-

og ligeledes, som vi her see, smaae Runestene^ der saalcdes, ligesaavel

som hine Indskriftstokke, i Visse Tilfælde skulde gjælde for et Rrev eller

Fripas, især i Feidetider, for en Ven, tier ellers let kunde antages for
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en Fjende og saalcdes betagTS den Adgang 5 livortil han sliulde være

berettiget*).
>

> 1 c 'ty

De 5 Sider, hvorpaa de kunstige Chara'lsterer findes^ ere saaledes

betegnede: -1 Ti'

A.) Den fladeste Side med HovcdindsferifteirVtfth hvis Beskrivelse

jeg maa henvise til Kobberet. Runerne synes at være déels (og mest)

simple^ deels Binderunery men alle sammenrø påa -eii Maade, som

giver dem mest Lighed med de sidste. Bogstaverne piaa denne Kant

synes alle at være nordiske paa det ene angelsaxiske R nær.

'
' Man kan saaledes læse denne Indskrift: (som ingen synlig Adskil-

lelse har mellem Ordene) paa forskjellige Maader;

iste Lime, Det allerlorste Ord bestaaer af disse Bogstaver: K+iR,
'

' kena^ kenæ^ heho, Derpaa fiilger en Binderune, som efter nordiske

Regler maa læseis »r; dertil foier sig et ^, o eller saa at man kan

gjaétte at her bor læses enten aro eller a ro (o. s. v.).
"^ Slutnings-

— "--Kl
stregen synes kun at hore til etslags Indfatningsramme.

2de9i Lime. Her sees forst et I, dernæst et li, der, eftersom jeg for-

moder, maa læses samlet med en skraalobende Streg, som her skal

betyde I; derefter fiilge upaatvivlelig Kl**; Linien laksér jeg- saa-

ledes: i (eller fl) vikth^ ellery da * undertiden i Runeindskrifter

gjclder ngr i vilnng; den sidste Charakter ligner ellers en Binde-

rune for K+, og Ordet maatte da læses vikinga.

Den 5dic Lime er kun kort, men tydehgj og indeholder kun Ordet

#flh, hus.

Forskjellige Forsog til Indskriftens Fortolkning have saaledes

faldet mig ind:
*-

'
1

Å \ ' : -
'

•

) Om smaae Stcnpladcr eller Skiver, forsynede med Runeindskrifter, indekoldeudc

en eller anden Ucfaling, Staevnin/f, Indhaldclse o. s. v, , bru/;te de oprindelige

norske ludbyggcre paa Orkcnuornc 0(j Man (af Uvilkc. den sidste . Levning, kaldet

Stentegn — sfciicroAciis — fiiist blev afskaffet 1763) har jeg handlet^ cflCr Dr.nihhcrt

i Ann, tor nord. Oidk , 1839, S. 216-219/
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« 1

r t

1

f J ^» * f ^ - ' - * ***** • - ^ i r

a) /fmo (uden Tvivl det SBmme som det atigchaxishe Cena eller /fcwrt),

var fordum et Egennavn blandt Friserne, meg^et beromt i deres Historie.

a ro han være det nordiske : har (tilkommer) fto (Tilhold^ Op-

hold, Leide).

i vikinghus eller vikingahiis o : i (eller til) Vikingfens eller Vikin-

gernes (jFribytterncs, Sohancrnes) Hus (Borg-) eller Huse. Her

skulde da Passet eller Opholdstegnet gjelde en vis Mand af det

ovcnraeldte Egennavn.

Eller:

b) Kenæ^ kcne kunde , være det nyere frisiske Teene^ kenne^ kdn^ svarende

til det danske "Kiende'' (Kjendetegn, Kjendemærke) — altsaa det

samme som et jarteikn i den ovcnmeldte Betydning. Ordet har

været til i Oldnordisk som Aenne, ICenni (i Runer kenc^ Aeui); heraf

komme de endnu i Island b;:ugelige: ein-kenni^ auff-kenni o, s^y,

. aro (eller ara)y svarende til det oldnordiske ara Gen. PI. af

årry rti'j Sendebudj Angels, wr, Moesogolh- «iVii5 (o. s. v.).

i vikhigahitSy til Vikinghuset (o. s. v,)*;

I dette Tilfælde vilde Stenen have tjent til Pas for een eller flere

Personer, son?i fifVikingernes Hovdiug sendtes hjem fra hans Ledingstog

til hans efterladte. Borg, for at dens Besætning kunde være sikker paa

at den, som meldte sig med hans Budskab^ ,var hans rette og befuldmæg-

tigede Sendebud,

B) Stenens 2den^..paa en lignende Maade^ men dog ikke saa fast

eller regelmæssig beskrevne Kant fremviser adskillige simple Runer og

Binderuner-j af hvilke man vel neppe kan -uddrage nogen sikker Mening.

Dog troer jeg at her kan læses:

H + K (eller h + K+) M
(hvoriblandt den 4de eller 5te Rune maatte være ahgelsaxisk). Dette

maatte betyde sakvi eller saka (saka&rn) vi, de Skyldiges eller Anklagedes

Tilflugtssted, hvilket vistnok en Vikingsborg i hine Tider tit har været.
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C) Den 3die Side indeholder et Par Binderiiner. Den ovcrste er

mindre ojf synes at I;unne udtryldie Navnet * + R+hiR (Haraldr) 5 den

nederste er derimod meget storre. Da den baade kan læses 11 + 1 + "i {Vodany

Voden) og: tl-li« iOdui)^ synes den at haVe været et sære{fent Kunst-

stykke af formeentlig: talismnnisk Kraflt, som den store nordisk -tydskc i

Kamp 0{f Farer beskyttende Overg-uds Navn, der efter Yngling-a -Sag-a

blot behovedo at paakaldes for at udvirke Gudens Nærværelse. Hin Ha-

rald (?) var da vel Vikingernes Anforer eller Borg-ens Herre*

Eller Eierens mig: givne skriftlig-e Underretning* (i en Skrivelse

af 2ide Novbr. 1840) er denne hiiist sjeldne Runesten (som da fulgte

med Brevet) erhvervet ved ham af en paalidelig ]\Iand, som Lavde fundet

den i Landsbyen Barsmark (Loit Sogn, Riesherred, ApenradeAmt) i en

Hob af sammendyngede Stene, samlede (iil Brolægning eller anden lig-

nende Brug) paa de i Nærheden liggende Marker, som forhen, tilligemed-1,1
den hele Omegn, have været rige paa Gravhiiie og paa andre lignende

H

h

eller dermed 1 Forbindelse staacnde Oldtidsminder*),

Denne Egn er endnu (som særdeles frugtbar) usædvanlig stærk

beboet. Fra Barsmark By er dcx kun en Fjerding Vei (mod Ost) til

Stranden ved en lille Vig ved Knudshoved, der forhen synes at have

maattet kunne danne en Havn for Oldtidens smaae og fladbundede Far-

toier, beskyttet af den nærliggende Barsiie. Paa selve Hovedet synes
.

'

Leihgheden at have været ret god til Anlægget af en Vikingeborg. Om
nogen slige Rudera fmdes der er mig ubekjendt.— En halv Miil norden^ " ^^^^^^^^^^^

*) Knapt H Miil i -Nordvest fra Barsmark liffgcr Landsbyen Uavcrlund (ho^ Worm Ila-

vcrslev); j)aa dens Maris gjciilandt Arendt den 28dc December 1807 en i Mon. Dan.

S.342 afbildet Runesten, 8AI. IG^' hoi, med d<;n korte Indskrift: 9|C t I R H 4«

{Uairitlfr, ilciridfr ^ i Sagaerne iicrjiilfv, ct Mands - Ejjennavn). i samme Herred

Jiflfjcr Kirkebyen Bjolderup, der bar en anseelif^ Sten med en balvndslettct liuncind-

skrif, i bvilken man, efter Arendts Tegninf;^, linder el for det meste udslettet Efjen-

navn eller Tilnavn: . * . . R i« t (rii«) med de tilladte tydelij;e Ord: MKR #IR
(paa godt Oldnordisk); i nyere Oatisif: "Jijfgcr ber" — altsaa en Grvastew.

6.0
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for Barsmarl; er der i Gjennerfjord (ved Kalo) en endnu vel brug^elig'

Havn eller Ankerplads*).

Og-saa paa Isostbare Guldsag-er, fundne i Hertugdommet Slesvigs,

har man læst Indslsrifter i Runer med saakaldte tydsis -angelsaxiske Cha-

rafcterer. Det ved Tondern 1734 fundne Guldhorn have vi ovenfor

omhandlet. Mindre bel;jendt er et Diadem af det fineste Guld, dog med

en langt kortere Indskrift, fundet 1840 i en Gravhoi, hvori adskillig-e
,

betydelig^e Oldsager forhen vare fundne, omtrent ^ Miil fra Koldings

(altsaa næsten lige paa IViirre- Jyllands Grændsc), paa en Mark under

Strarups Gods, Haderslev Amt^ Thystrup Herred, ved en Opgravning-,

foranstaltet af Eieren, Hr. Kammerraad Kjær. Smykket veiede 26 Lod

og vurderedes til 320 Rbdir. Det bestaaer af en tyk snoet Ring til

Baghovedet, men foran (for Panden) er det forsynet med en lang-agtig-

oval Plade med smaae og ikke ret mange Ringzirater, indslaaede med

Stempler. Paa denne Plades glatte indvendige Flade er en kort Rune-

skrift bleven meget tydelig indridset. Vi have ladet Indskriften afbilde

paa vor Tab. XIV. Ved Pladens ene Ende sees, end svagere indridset,

en Art af Binderune:

Den antyder mulig* den ældste Eiers Navn (hvis Smykket ikke forst har

bort til en Tcmpelskat; jfr. ovenf. S. 403, 413). Indskriften maa læses:

LUSRO. Jeg formoder at de 4 forste Bog-staver udgjore etMandsnavn,

f. Ex. det endnu i Island brugelige L^pr iJLy^r^ Lyffur)^ svarende til det

ligeledes i Herfugdommet Slesvig (især i IVordfrisIand) temmeli|]^
'^yPP'ff^

Lyder ^ Luder ^ Luder, som falder sammen med det paa Diademet ind-

gravede. Tillægsordet 6 betyder det gamle a, rt«. Engelsk ows o. s. v.,

*) Scc: Den danske Stat af August Baggesen, Khhvn. 1840, S. 337. Neppe lian der
tænkes noj;cn bekvemmere Belifjijenhed for cn Vikin{;eborg end jiaa Knudshoved eller

Kaloc. Herfra knndc de næsten med enhver Vind komme ud, for enten at j^jæstG

tistcrsoen eller Kattegattet o^ Nordsoens Kyster, tilligemed Sundet og Dellerne.
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nemligf det nydanske "eier"; see ovenfor S. 400.— I Annaler for nordisk

Oldkyndig-bed for 1840 kunne vi vente nærmere Efterretning-er om denne

mærfcelig-e Finding-, samlede o{f oplyste af Rafn.

Just i Haven ved den her ommeldte Herregaard Strarup ligfg'er

enHoi, hvori man har fundet et Sten-Gravhammer. Paa dets Overlig^fyer

saaes disse indhug-g-ede Charahlerer, der rimeligvis cre ligesaa gamle som

selve Stensætningen; de ere aftegnede og mcddcelte det Kongelige nordiske

Oldskriftselskab af Hr. Adjunkt P.l\. Borgen ved Koldings lærde Skole:

De svare til Runerne +hK og maattc altsaa læses som auk^ men da de

to sidste Bogstaver udgjiire en Binderune, kan denne ogsaa indbefatte I,

og det Hele saalcdcs danne Mands-Egennavnet Avhi eller ogsaa Auki^

Udtalen af det oldnordiske Navn, som pleier at skrives Aki^ men senere

er blevet til det danske Aage. I Frisisk har man slige Navne, som Acke^

Agge^ Aute^ Awe o. fli. Atter finder man da her det just paa selvsamme

Sted (om ikke i selvsamme Hiii) fundne Gulddiadems n for h, hvilket

og Runealpbabeterne i det hertugelige gottorpske Bibliothck havde op-

taget, som det fremstilles afWorm i Lit run. (Fol.)S.53, Af de Runer,

som han der kalder Goilorpienscs^ fremstiller han nemligp tvende Rækker,

der vare blevne ham meddeclte af Hertug Johan Adolphs Bibliothekar i

GottorlT, tagne, som "Worm mener, fra gamle Mindesmærkers og" Grav-

skrifters Levninger i Hertugdommet Slesvig (1, c. S. 51).

5. For henved 100 Aar siden skal, efter Traditionen, en Bonde i

Staden Slesvigs Omegn have bragt en Sten derfra til Afbenyttelse ved

Byens Brolægning, navnlig: til Bedækning af en til en Gade horende

CO*
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Vandrende. Ingen bemærlsede eller briid sig- om, at ældg-amle Charalstcrer

fandtes indhuggede derpaa, forend nuværende Etatsraad og Landcomraissair

Jochims for 55 Aar siden forst kom til Hertugdommets Hovedstad; —
længe mcente han at den enten ifche fortjente synderlig Opmærksomhed

eller og maatte være aftegnet af kyndige Oldgrandskere, indtil han 1822

af Falck og Dahlmann underrettedes om, at delte ikke til den Tid var

skeet, og at Stenen vel fortjente en nærmere Undersogelse. Etatsraaden

sorgede da strax for at Stenen blev flyttet fra det for den upassende

Sted 5 hvor den længe havde ligget, til hans egen Planteskole, hvor den

blev opstillet saaledes, at dens mystiske Charakterer let kunde betragtes

og derved er den uden Tvivl igjen kommet i sin oprindelige Stilling;

han undersøgte dernæst noie dens BeskalTcnhed og Dimensioner, og

Beskrivelsen derover ville vi meddele med hans egne Ord i en Skrivelse

til Hr, Gonferentsraad Falck*).

^'Es gehort derselbe zu dem weissen feinkornigten Granit von wenig

Glimmer, und enthult an 4?Fuss Lange, 2^Fuss Breite und l^F. Dicke,

ist an der Seite, worauf die Zeichcn befindlich sind, bis auf eine kleinc

Ecke gebahnt oder bis zu einem gewissen Grad von Glatte bchauen.

Die Zeiehen haben fast alle eine Lange von IJFuss und sind, wie es

seheint, nicht niit scbarfem Metal, sondern mit eiriem Instrumentc ein-

gehanen, welches mehr spitz gevvesen ist, und kleinie Stiicke durchScldage

darauf herausgetrieben hat".

Neppe var Stenen bragt til sit Bevavingssted forend dets Eier

erholdt et Besog af Hr. Kammerjunker og Fabrik Directeur Rawert fra

Kjobenhavn, som strax paatog sig at aftegne den med dens Charakterer

og tillige al soge Oplysning om disse hos den Kongelige Commission

for Oldsagers Opbevaring. Imidlertid besaacs Stenen af en unævnt

*) Indfui t i den al' Falck ucl^nvnc Opsats: '*UcJjer cincn Huiicnstcin i der Pjlany.schuJc

des IJcrrn EtatsratU JocUims in Schlcswif;", i linha Xeiies StaatshurgcilicUoB Magaxin
3ler Band (Sclileswif; 1835) S. 814—821. l,\ Ijo-.;.



Oldgfrandsfeer, som antog' Teg:nene for angel-g'olln'sfce*) Bogstaver ogp læste

helé Indshriften saaledes:

IGIO ULFILAS

uden d^ i mindste Mfiade at ville paastaae, at Indskriften jiist' sluilde

sigte til den beromte Gothe af dette Navn; ellers meente liari, at hvis

Charalstererne vare angel-gotluslse (hvorom han selv ikke tvivlede), saa

vilde dette Mindesmærke dog være det eneste til den Tid opdagede af

denne Art der i Landet ("hier im Lande"), endskjorldt flere saadanne

vare blevne fundne i England (?). Denne Forklaring blev af Rawerl,

under 6te Sept. 1822, tilstillet den ovennævnte Comroission med Stenens

Beskrivelse og niiiagtige Afbildning, idet han onskcde at erfare dens

Mening' om Indskriftens Oprindelse og Læsning, Dens Svar paa Fore-

sporgselen (sidst i Februar 1825)**) var af det væsentlige Indhold (for-

uden Commissionens Taksigelse til Kammerjunkeren for vJist Opmærk-

somhed for Oldsagerne ved denne og flere Leiliglieder), at den vel ikke

kunde antage at Indskriften var affattet i "anglo-gothiske Runer" eller

indeholdt IVavnet Ulfilas^ men at den trostede sig kun til at ytlre den

Mening, at Charakterernc vel kunde hore til de saakaldte Green- eller Kvist-

runer, hvorom nogen Underretning findes i den danske Oversættelse af den

ældre Edda SdieDecl S. 72. (Underskrevet: Hauch, Monrad. Miinter.

Thorlacius. Nyerup. Vargas-Bedemar, Werlaufl*. Magnusen. Thomsen^

I September 1834 erhvervede Conferentsraad Falck en ny og

udforligere Beretning om denne sjeldne Runesten hos Etatsraad Jochims^

medovenmeldte Forklaringsforsog og tilhorende Tegninger, samt tilsendte

mig strax derefter disse Oplysninger med Anmodning om et nyt Forsog

til Indskriftens Dechiffrering. Fordi jeg allerede da i nogen Tid paa ny

havde beskjæftiget mig med de gamle skandinaviske Bindcruner og de

*) Det vil vel sijjc saanicgct som cn niaiidin^ af anj^clnslfc (eller aiif^liskc) 0|; nordiske

Uuiicr, Iivis her ikke ellers skulle menes t\o VliiWwhc eller sa»kal<Ue mocsogothiehe

Bogstaver.

Del er indfiirl i tydsk OversæUelsé hos Falek 1. c. 8,817—818.
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(af Commissionen nævnle) Kvistruner sog^te jeg med Fornoielse at efter-

komme Anmodriingren. ResuUaternc heraf tillader jeg^ mig- her i al Korthed

at meddele, med Henhold til Runestenens Afljildning" (overeensstemmende

med den af Falck 1. c. publicerede) vor Tab, VI Fig. 2 og de der ved

Charahtererne anbragte Tal,

Om de tre forste Runer blev jeg snart saaicdes enig med min

ubckjendte Forgjænger:

1) 1^ det latinske I.

2) — — G (eller K).

5) I, - - I.

4) antoges af ham for O, som i denne Skikkelse ikke findes blandt

ægte nordiske Runer, Jeg fandt derimod at det maattc være et

(efter Binderunemes Regler) nedvcndt H (V), Dette Bogstav bruges

ellers tit i Runeindskrifterne for o, og giver her (i begge Tilfælde)

den selvsamme Mening.

To Punkter antyde her at et nyt Ord skal folge.

Ogsaa med Uensyn til Begyndelsen af det næste Ord eller

]\avn vare vi næsten enige, endskjondt jeg dog her maa betegne eller

numerere enkelte Bogstaver paa en anden Maade.

5) Er igjen et nedvendt her V (eller W).

6) Derimod et retvendt; her U.

7) det latinske L*

8) Det samme Bogstav; rimeligvis har Runeliuggeren ikke anseet det

næst foregaaende for tydeligt nok; — det er vistnok ualmindeligt

at to Gonsonanter sees at folge paa hinanden i Rune-Indskrifter,

men derimod blev en saadan Skrivemaade almindelig blandt Nord-

boerne, saasnart de havde optaget den latinsk-gothiske Skrift; de

skrcve nemlig stedse hallda for halda o. s. v.

9) det latinske F,

10) det latinske S.



Hele Indskriften lyder da saaledcs:

a) i sædvanli{fe Runer:

P) med sædvanlige Bog"Staver:

IGIU VULLFS
Oversat lig^efrem:

^^possessionis Vulfi (iermmuA)"

o: Vulfs (Uulfs) Eicndomstcn (o: Grændsesten).

I(fiu staaer ker for det oldnordiske ogr endnu islandske eiguy som

forben i Haandskrifter kunde skrives igu. Formen er her Gen. singp. af

IVominat. eiga (ign)^ Eie^ Eiendom. I den g-amle danske Riimkronik

findes Ordet som eie^ ei/«?, i vore ældste Love som eghay eghæ. Ordet

svarer til det svenske ega^ tydske Eigen^ det g^amle alemanniske ihmi^

eihauy eicatty det moesogotbiske aigm o. s. v.

Det derpaa folgende Ord eller Navn Ftdfs er tydelig Gen. sing-.

enten af det nordiske Ulfr (Uulfr^ f^ulfr) eller og fuldt saa sandsynlig

afden ligebetydende tydske Form TVnlf^ Vxdf (nu mest brugt som fVolf)y

i hvilken den er ældgammel blandt Angelsaxcr og Friser ; efter Outzen

bruges det i Eiderstedt, paa Sylt og Fubr som fVuUef (altsaa med vor

Indskrifts dobbelte /).

Stenen synes saaledes oprindelig at være bleven bestemt fil en

Grændsesten for en Landeiendom, som i sin Tid bar tilhdrt en Mand,

som bed HIP iUulf eller ff^nlf}. Dog kunde det tænkes, at Stenen har

staaet i Grundvolden eller Muren af et ham tilburende Huus, for paa

denne Maade at betegne dette som hans Eiendom. Den forste Gisning

antager jeg for sandsynligere, ligesom den ogsaa stemmer bedre med

Sagnet om Stenens Henflytning til Staden af en i Omegnen boende Bonde.

A.f saadannc Grændsestene paa Markerne, paa hvilke Runer ere ind-

huggede, findes adskillige endnu i Norge og Sverrig; sce f.Ex. Liljegrens

Run-Urkunder fra Nr.2014 til 2020. Deriblandt bemærke vi især en
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paa Stedje i Sogntlal i IVorg-e, som vel allerede er afbildet
0{f

beskrevet

af fVorm^ men injyenlunde rigtig- med Hensyn til Indskriften^ hvilken

Christie har undersiigt og afbildet paa ny*), hvorved han er kommet til

det efler min Mening sandsynlige Kesultat, at dens Indhold viser at en

Kong Olaf iOlafr kuniikr) lod Stenen sætte som en Grændsesten; —
er denne Forklaring rigtig, maa dette rimeligvis være skeet i det 10de

eller Ilte Aarhundrede. Her sees dog kun de sædvanlige nordiske Runcr^

men i sin Form ligner Stenen (som er 3 Alen hoi) den her omhandlede

slesvigske-j kun er den forholdsmæssig mere spids.

Vi kunne med Sikkerhed antage, at den slesvigske Runesten i det

allerringeste er ligcsaa gammel som den sidstommeldte norske, — men

formode dog at den maa være betydelig ældre, f. Ex. fra det 7de, 8de

ellet 9de Aarhundrede Cfor ikke at nævne det 5te eller 6te, til hvilke

Stursbollstenen vel kunde menes at hore)* .

Mig har det været meget kjært at erfare at en saadan Lovkyndig

som Falck har antaget min Mening om Stenens Bestemmelse for den

sandsynligste. I hans ovenmeldte Opsats (1. c. S*14r-rl5) udlader han

sig saaledes herom: !

*

^^Bei dem zu Frage stehcnden Runenstein, zu den iiberall nur iu

geringer Zahl vorhanden Denkmalcrn gehiirig, welche sich auf Rechts-

verhaltnisse beziehen, ist sowohl der Sprachgebrauch der Insehriflt. als

) Monum. Dan. S. 465—467; om Unnemonumenter i Bergens Stift i Titisskriftet Urda
(1837) 2det Bd. S. 38—40, tiljcgrcn hcnfiircr (2020), vistnok \cd en Skrivcfcil,

denne Sten til Sleinum 0|; antager den for en Milepæl, hvortil vi ingen Grund
jsunnc linde. Vi formode at Kongen selv har ladet Stenen rcise paa Grund af en
Dom ellor Kjendeisc, som han havde afsagt eller ladet afsige i en Sag angaacnde
de Eiendomme, hvis rette fremtidige Grændsc den især skulde hetegne. Arendt
har efterladt sig en egenhændig Tegning af en anden norsk Grændsesten paa Son-
Stebo i Guldbransdalcn (Liljegren 2019, hvor tvende andre Tegninger paaheraahes),

sat af Briidrenc Vinn og Skopte, da de havde skiftet deres Jorder mellem sif;; dette

maa være skeet forend 1102, da disse Brtidrc, Sonncr af Høvdingen Skopte Og-
muudsbu paa Gidakii, med ham droge ud af Laudet for bestandig, som misfurnoicdc

med deres Frændes, Kong Ma{);nus Barfods, strængc og for dem uguustigc Regjering.

Ogsaa denne Indskrift er affattet i almindelige nordiske Buncr.
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die Bestinimun^ dos Sleins IjcacLliingsnelat. Das tghi wird liicr jjanz

in dcrselben Bodculiin{f slclicn, den das deulschc Worl Eigen in dem

Sachsenspiegcl und andcron RcchlsqucUen liat, avo cs Grnndsliiclic l>c-

7XMcIinel*) und immer der fahrendm Hnbc cntgejjcnselzt vvird. Derselbe

Spraehg-cbrauch Lommt zwar niclit in danischen Reclilsqnellen vor, aber

doch ein g-anz vcrwandler. Die zwiilf Egcre im jnliscben Low II, 52

sind niclit Eigcnthumer iiberhaupt, sondern eben Grundcigentlmmcr, —
Mit dem Herrn Gclieime- Archivarius hallc ich es fur das walirschcin-

]icliste, dass der Stein zum Grenzzeiclien eines Landstucks {fcdicnl habc.

Vielleicbt Lann man noch einen Schrilt weiler geben und mit Grund

vcrmutben^ dass das Landstiiek^ dessen Grenzc dadureh bezcichnct verden

sollte, ein solebcs {jewesen «eyn vcrde, welcbcs von der FeJdgcmeinscbaft

ausgenommen war. Das jiitsche Low (I, 46) erwcbnt sol<^ber kesondern

Grenzzeiclien als Sleinc &e. nur bei tiem Lande, welcbes Orjuira lieisst

und audern almlichen Grundsllielien. Es ist aucb ziemllch natiirlicb,

dass weder bei den Tofftcn, nocb bei den unier Feldgemeinscbaft liegendcn

*) Efter at mit ovoustaaciidc Forso{( til liidslsriflciis Lfcsnin/]^ var hlcvct fær<li(;t op

hovisenét hlcv jeg opiiiærl«soiu derpaa, at uian, cCfcr at Jiave hest <lcn iViretc Oiiulc-

runc paa ovcnanrortc Alaadc, kan tillæjjgc Riinebogstavct h af <lcn samme Cha-

racter (2), som, læst i cii anden Uctiiiii{>;, betyder V, oj; saaaicdcs maatle hele Ordet

læses igiun, — Denne Ilcmærlaiing^ furtc mi(; paa et andet Sjiur; Indskriftens Ord
kunne vacrc (re Jreses I I KFI (I KU F) h f1 M^H, — omskrevet: i iyn (eller

tign') dier iyn (cii/h, da i til |;jeldcr for c eller ci)i

som i en fuldkommen oldnordisk Stil og Uetslu-ivning vilde hedde: **i Uulfs Eie"

eller <'))aa Ulfs Eiendom" — i delte Tilfælde kunde man og, som ovcnmcldt, til-

lægge det ovcnmeldte og igitn saalcdcs mere nærme sig til det tydskc Eigen

Qp\t\i\Qri\. ctgn, rgitt gammel dansk cghcti)^ det samme som ciga (poscssio). Stenen

har da vel været en Grrendscsten, men dog staact, lige ved Græiidsen, |>aa Vulfs

Eiendomsmark. Det oldnordiske Adjektiv cgCn C^^gen , lydsk : eigen)' udtryklies

i nuner ved IKIF paa cn Sten af ikke mindre end 7 Alens Huidc og (nederst)

2 Alens Bredde, som i Worms Tid slod ved Ganrdcn ISo (eller 1^6) i Haunchergs
Sogn i Nærheden af Stavanger, med denne simple Indskrift: Hnlhjont scti mik ikiii,

hvilket man efter nyere Maade maatle omskrive : Jialhjovn setli %nik cgin {cWqv cigiti)

o: "Kcilhjorn satte mig (som sin) egen"j om Grwiidscston ei]er tilkommende liawla-

stcu tor jeg ilike bestemme, fform l^totu Dan, S. 491—492. Jfr. J.Grimm DcutseUc

aechlsaUcrth. S.4U1 o.f., 642—644, '.
'
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Aecfeern Grenzslcine \orliamen. Jene werden mit Wall oder Graben um-

jjebeii, und also Iiinrcichend von dem andern Lande g-cschiedcn gewesen

scyn. Die Begrenzunjy der in Gcmeinschafit lie^yenden Aecl«ern war aber

eine sehr precaire, und fconnte durch Reebnin{f (Solskifte) jeden Aujjen-

blich vcrandcrt werdenj weil der Antlieil der cinzclnen Bauerhiife an der

Feldmarls niclit naeb einem gcwisscn Arealmaasse sondern naeh ideellen

Quotis bestimmt war. Wiire nun die aufg-estellte Vermulhunjy iiber die

Bestimmung- des Grenzsteins bejyriindet, so wiirde unser Runenstein zum

Beweise dienen, dass solehe privative Bcsitzunjjen, bei welchen jede

Feldgemeinsebaft ausjfcschlossen war, scbon in sebr alter Zeit da ge-

wesen sind".

Heraf ville vore Læsere erfare hvor vigtige Runestenenes Ind-

sfcrifler kunne være for vor ældste Retshistorie og rig-tige Kundskab om

Landets og Folkets Tilstand i Tider, fra hvilke vi ingen andre Doku-

menter eller Acfstykker have; hvor nodvendigt er det da ikke at være

opmærksom paa ethvert nyt Fund af denne Art, som sædvanligvis bliver

bortkastet eller odelagt som uforstaaeligt eller unyttigt Krimskrams!

Alle Indskriftens Charakterer kunne paa en vis Maade siges at

være tilfælles for de egentlige nordiske og de markomanniske eller angel-

saxiske Runer, dog saaledes at Y i sidste Tilfælde maatté læses c eller

c/i; denne oprindelig nordiske Figur synes ellers, ved at sættes i en anden

Stilling, at være blevet omdannet til Angelsaxernes almindeligere h med

den nysanfurte Betydning.

Foruden de ovenmeldte Runestene er Bertugdommet Slesvig

vistnok i Besiddelse af forskjellige andre, blandt hvilke jeg dog især

erindrer de tvende, i vore Dage fundne, som ved afg. Landgreve Carls

Omsorg bleve opbevarede i Louisenlunds Have; den ene af dem (opdaget

1796) er bleven ommeldt af os her ovenfor S. 188, 533—354, 447,

som særdelesr mærkelig ved sine vertikale Binderuner og punkterede eller

stukne Runer* De bleve iorst beskrevne og omhandlede af tvende Auo-



483

nymer i en særeg-en lille Afliandling *). Skule Thorlacius læste dog" forsi

hin lsrypto{yrapliishe Sbrift og* Lerig'tig'ede ellers adslalligt i den forsle

Omsferivning" af de sædvanlig'e Runer**). Beg'g'e Indsferifter, aflutlcdci
i

*) Bcschrcibunf;; und Erluutcrung^ zweyer in der Niihc von Schlcswijj aurjrcfundcncu

Runcnstcinc. jD^in Vcrsucli a)s Bcytrag zui' vatcrlaiidiachcr AltcrlhumsUundc, vun
zweie« rvemtåcn. Friedriciisladt J799, 8vo (med 3 Kohherc}. Der autaQCS Stenene
8andsynli(;8t at være fra det Ode eller 10de Aarhiindrede. i ? ?

•*) De i Louiscnlunds Have opsatte tvende slcsvif;slie Runestene, Ant. Ann. 2dct Itinds

1ste Hefte S, 3—33 med Afbildningerne paa Tab. I. Om denne Stens IndsUnTt han

endvidere eftersces Pclerscns Danm. Hist. i Hedenold Hl, 371—37'2. I>cns Læsning

sliulle vi meddele i Fortegnelsen over Kobberne, da disses Tab.Xl Fig, 1 forestiller

dens liryptograpbiske Deel som et tydeligt Excmpel paa den vcrtihale Art af Bindc-

runernc. Den anden Indskrift er bidindtil ncppc bleven fnldkommen rigtig for-

klaret. Shtlc Thorlacius fortolkede vel det meste af den med god Grund saaledes,

at: "Asfred opforte Gravstedet for sin Son SuU'ik (eller Sigfryg)", — men derimod

tager lian vist feil i at en "Ove Kiilledrager" nævnes næst derefter. Disse ufor-

klaredc Ord ere ogsaa urigtig afbildede paa Hobbcret. Dette oplyses ved originale

Tegninger paa et Blad af begge disse Runestene, som er i min Besiddelse. De ere

affattede med tydske Vedtegninger af Hof-Alcebanieus Fr. Jiirgcnsen i Sehleswig,

i November 1798, faa Dage efter at den ber ombandlcde Sten var oplaget af Slien»

Istedetfor Kobberets Kr^HB læser man ber tydelig KMIBU, — og hele Slut-

ningen allsaa d viffnupu, nu i Islandsk i/ii^/iu (p: paa Helligdommens eller Begra-

velsespladsens Hoide, Top eller Bakke). Herved menes uden Tvivl det nu saakaldte

JSreulzberff ; da de bedcnske Helligdomme odelagdes piciede man, for at fordrive

de onde Aandcr og indvie Stedet til Ciiristi Dyrkelse, at opreise et eller liere

Kors; beraf troer jeg at denne Benævnelse er opstaaet. Hvad Stedet fiir bar lieddet

vide vi ikke undtagen det skulde være af denne Indskrift (yignupn), Den fiirste

slesvigske Runesten fandtes blandt dc Hoic, som ligge i ^\'erheden af Krcutzberg.

I det ovcnmcldtc interessante Skrift: Bcscbreibung und Erlaulerung o. s. v. (bvis

Tab, III med Hensyn til dc ovcnanforte Ord ganske svarer til den ældste Tegning)

S, 27— J<4 lindes en interessant Beskrivelse over Stedets Situation og Omgivelser,

som endvidere er udfiirt og oplyst i den ovennævnte Fr. Jiirgensens Anmærkninger

til bans Udgave af JVicoIaus Hclduadcrs Cbronik der Stadt Sehleswig &c., 1822, 8,

jj. 40—45. Man erfarer deraf, at den Alark, hvor Kreutzberg ligger, er noget op-

lioiet over Omegnen, og at selve den Hiii, som bærer delte Navn, er 12 Fod lioi

over Jordens Overflade og bar 22Skridt i Gjennomsnit. SSkridt fra Foden af denne

lloi laac den foi>st fundne Runesten mellem tvende andre mindre Hoie. Hele'

pladsen synes fiir at have været omgivet af Kampestene. Forben have her stnact

liere Hiiic og Stensætninger, hvoriblandt en aflang Firkant fra Syd til Nord af

70 til 80Fods Længde og 20 Fods Bredde, indfattet af Granitstene af 5 lil G Fods

Uoidc, og samme Hoide synes i det Hele denne Jordlbrhoining at have bavl.

Ragved Land8l)yen Selk ligger en stor og boilliggende Gravbbi, hvilken Traditionen

tillægger on Konge. Landmanden Jurgcn Megger, som havde bragt den fcirstc

Runesten for Dagen, opfiskede ogsaa den anden (hcromhandlede), forlængst spaltet

i tvende Styhker, i det saakaldte Selkcr Noer liagvcd \Vedelspang, men sonden for

61*
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del oldnordiske Sprog* , vise at de filhore Minde- eller Gravstene o{f at

de ere satte i Danmarks hedenske Periode, hvilket deres Gjenopdag-elses-

historie (efter hvad vi nedenunder tillade os at oplyse) tydelig-st viser.

Endelige maa det bemærkes, at et tvivlsomt Mindesmærke af denne

Art findes i Odsherred i Sjælland ved Greving-e; det er nemlig' en Over-

ligger af en forfalden Stendysse. Paa den secs mange Figurer, der ligne

Runer, baade nordiske og tydsk-angelsaxiske. Jeg besaae denne Sten i

Juni 1834 i Forening med Rafn (og flere) paa en antikvarisk Reise til

den ovennævnte mærkværdige Halvo*). Figurerne vare dog af den Be-

lladdcby Kirke. Iler var den med Vold bleven nedstyrtet fra den hoic Strand-

liaJilic. illcd Hensyn til Ordet y%guupa er den forstc Stnvelscs Betydning; nu al-

mindclii; bel^jcndtj i Svcrrig brujjcs den af Almuen om llcdcnulds Gudsdyrkciscs-

og negravclsesstcder; de sidste udniærhes undertiden ved visse hertil sigtende Udtryk,

som: Oodavi o.s.v. Giiupa cr det islandske Gnupr eller .Gtiypa, hvoraf det danske

Knop, som efter Videnskabernes Selskabs Ordbog antyder •*nogct rundt eller kugle-

formet" (vel og balvkugleforniet) *'mcn ikke meget stort". iSnuh er sikkerlig en

anden nærbcslæglet Form deraf, I IVordfrisisk er Knop ogsaa gaaet over til en

særdeles diminutiv Betydning, men Oulzcn sammenligner det med det angclsaxiske

cnaep (cacumcn'^, som just trælTcr vor her omhandlede Gjenstand. Den selvsamme

Betydning bar knoop (udtalt knnp) endnu i Lavlandenes Skotsk (især brugt om
lloic og nndre lignende Jordfurhoiuingcr}. En Form af Gnnpa eller Gnypa bar

vedligeholdt sig i danske Stedsnavne som Gnihc (f. Fx. om dc nordvestlige Ilukkcr

af Sejeru og Sjællaiidsoddc). Krcutzbcrg kunde allsaa endnu i godt Dansk kaldes

Vujnibc, Furudcn dc ommeldte nu i BchuUl værende UuncBtcnc bavc adskillige

forhen været til i den nærmeste Omegn af Hrcutzbcrg, men som i Mandsminde ere

blevne sprængte og Stumperne brugte til Opforelse af Slengjærder til Hegn om
dc nærliggende Marker. Paa slige Mander cr det nicstc af den ældste danske

Litcratur forgaact og forgaaer næsten daglig, uden at komme til Sagkyndiges Hund-
skab eller Undcrsogclsel For Sammenhængens Skyld bemærke vi, at der benved If

danske Mile fra Wedelspaug, mod Norden, ved den lille Indso Schnappcnsee ligger

en stor Samling af Gravhoic, hvilken Capt. Bafff/cscn som Oicnvidne bar tillagt Be-

nævnelsen af "oldnordisk Kirkegaard" i hans Bemærkninger til Dr. Maniens "om
Ostcrvoldens BcskaiTenhed og Uetning'' (med Plan) i Ann. f.nord. Oldk., 1839, S.381.

*) Disse Undersiigelscr bicvc med den storste Forekommenhed og Vclvillie paa for-

skjcllige Maader undcrstottcdc af Ur. Distriktschirurg Kongsted i Nykjohing i Ods-
herred. Adskillige af Reisens Resultater, oplyste ved Constantin Hansens paa Stedet

tagne Tegninger, ville vel med Tiden blive bekjendtgjorte i det Rgl, nordiske Old-

skriftsclskabs Annaler. Interessante Beskrivelser og Undersogelser over Odsherreds

(og flere tilgrændsende Egnes) talrige Oldtidsminder findes ellers i Prof. Dr. /. ILLar-
.fcii« "Holbeks Amt, topographisk beskrevet" I. (1832) 8vo, livorlil vi foreliibig henvise.

Den herommcldte mærkværdige Sten blev forst opdaget af Hr. Forstcandidnt /it7ut(;o-.
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slsaffenlied^ at vi iklcc med Vished torde sige om de vare IsunsHg* ind-

hu^ne eller dannede saaledes af Naturen.

Til fi^ide 13« 344-346
(jfr. S. 387—396).

Blandede tydsk- angelsaxiskc og nordiske Rtme" Indskrtfler i del

nuværende Norge, Den mærkværdigste norske Indskrifl af dette Slags

(forsaavidt som den gaaer fra Uiiire til Venstre) fandtes i voro Dage

ved Kalleby i Bahus Lclin, efter hvad yi ovenfor (S. 544—546) ved at

folf^e Ltljegrcn og Brunius^ have anfiirt og 5 med Hensj'n til Indskriften,

nærmere sogt at oplyse.

Af det nuværende IVorge er Smaalehnenes Amt det nærmeste til

Bahus Lehn, og det har paa Thuno i Moss-Fogderic (Christiania Stift)

et mærkværdigt Monument af den her omhandlede Runeart at opvise. Da

det endnu er til ville vi forst beskrive det og dets nærværende Tilstand

med Krajts Ord i hans Beskrivelse over Kongeriget Norge I, 164: ''Paa

Thunu Kirkegaard er i Kirkens Ringmuur indfattet en næsten ilrekantet

Sten med nogle nu næsten ulæselige Rune-Inscriptioncr paa hcggc Sider".

Denne Beskrivelse er vistnok ikke meget frostelig og vi nodes derfor til

forst at holde os til den ældre af Ole Worm og de tvende af ham med-

dcelte forskjellige Tegninger. Af disse har han udgivet den fiirste som

Træsnit i Qvartudgaven 1656 Liter(dura runica S. 68, i 2de Afdelinger,

hvoraf den 1ste viser den Side, der vender udad til Marken, den 2dcn

derimod den, som vender indad til Kirkegaarden. Jeg kan ikke see

rettere end at dette selvsamme Træsnit er aftrykt paa ny i Folio-Udgaven

1651 S. 66.

I Monumenia Danica S. 478 meddeler Worm et ganske andet

Træsnit over samme Monument, om hvis Opbevaringssted han her be-

mærker, at det ligg'cr i Nærheden af Ruinerne af den gamle Stad og
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Kongeslot Sarpsborg^*). Her ang-ives og Stenens Holde som 2 AL over

Jorden. Af Indskriften sættes her den Side forst, som er den sidste i

Lit. run.j og adsfciliige af Charaktererne afvige betydelig- fra den ældre

Copie. Om Tegningernes Forslyellighedj Beskaflfenhed eller Oprindelse

\ttrer Worm sig ilske i mindste Maade, men fortvivler om Muliglieden

af en riglig Forklarings Udfindelse**).

Da vi ikke have kunnet tilveiebringc nogen ny eller paalidcligerc

Tegning af disse mærkelige Indskrifter maae vi fuldkommen henholde os

fil Wilhelm Grimms udforlige Undersogelse og sindrige Fortolknings-

forsiig over den til Kirkcgaarden vendende Indskrift***); dog forbeholde

vi os at tilfoie nye Varianter med Hensyn til en ham ubckjcndt Tegning

over Monumentet, der bevislig er ældre end Worms Træsnit og i Ad-

skilligt befindes at afvige fra dem.

Grimm har vel lagt M^crke til de Wormske Afbildningers Foi^

skjellighed og derfor meddeclt dem begge paa ny i Kobberslik. I denne

Anledning bemærker han allcrforst: ''Die Abbildung II in den Momiuu

^'ist junger und hat insofern die Vermuthung fur sich genauer zo seyn,

"dagegen ist sie wegen grosserer Eleganz der Formen vcrdachtiger".

Den Deel af Indskriften j som Grimm har indladt sig paa at

dcchiffrere^ læser han saaledes (citer forelobig* udforlig Meddelelse af

sine Grunde)

:

'•'ismipor . eft . fmr . (jinrpi

''sitcin . eie • leibe . a • porey .aAo

"In richtigeren Formen:

*) Sfirpsborf; blev forst anlagt af Konf; Olaf Haralclson, Isaldet den Hellige, Aar lOK!,

men blev 6dclaf;t 0|| afbrændt ved de Svcnsbcs Indfald i Norge 1507. Istedct derfor

anlagdes strax efter det nærliggende Fredcrihsstad.

*) Dclitiefitioiicm cxhihcre placnit, etsi dc inferpretatione plmic despcrem. Si qni.t Dic

dolus CX hoc nos cxpcdiiwrit Ltfht/rinthOt magnum a mc inibil gratinm. L.e. S, 479,

**) IJeber deuljicbc Runen S. 180— 197 Tab, VII.
'
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"IsmUliir . efiir . Isur . fjiordi

"stcin , æ . lifdi . å .porey . d . (mh**)

"Ismidurerrichtele (diesen) Stein ubcrisur (wclcher) allezeit auf Tliorey**)

«Cin Tapferkcit) zu Tun lebte".

I den ArnæmajfnæanskeHaandskriftsamling' findes (under I\r.571

Fol.) et Manuscript, som forer denne Titel:

Picturæ qvarundmn Antiqvilaiiim Norveqicarum^ ex mandato Do^

'mini mei et magni Mæccnatisy Christiani Frisii, serenissimi Regis Cancel'

larii magntficiy Er/uiitis atirati strenui Sfc. a Petro jédolpho^ Canonico et

philosophiæ in Gymnnsio Chrisiianense Lcctore Ao> 1627 coUeciæ*'*"^')^

traditæ et ad clarissimnm viriim Doctorem Otaum fVorm Haffniensis

Atcadcmiæ professorem transmissæ. Her finder man uden Tvivl Orig'i-

nalerne til adsldllijje af de ved "Worm udgivne norske Mindesmærker;

dogr indeholder Haandskriflet i det Hele kun 15 saadanne i illuminerede

Tegningerj med hosfiiiede korte Bcskrivelserj affattede paa Dansk. Der-

blandt findes Fiilgende angaaende det lierombandlede Alindesmærke:

"Paa Thune Kirkegaard en Fierding wegb fra den gamble Stad

"Sarpsborg, paa den vestre Side udi Muren som er omkring Kirke-

"gaarden, staar en sleen indmured^ ved 2 Alne boy olfuer Jorden och

"dybt udi Fundamentet; er maaxen firekanted, dog megit uietfn och

*3 Hos Griinm sraacr licr stedse ih for ^, uden Tvivl formedelst Oogtryklicncts Mau|;cl

paa denne Type.

*) Snarest \ilde jeg antage dette Ord for et Steds-Egerinarn, antydende det Distrikt

(efter en eller anden nu uLekjendt Inddeling), hvor Tt'in (eller Ttlnir, som det i

Middelalderen kaldtes} fordum laae. Sce ellers Munihes Anmærkninger til Aalls

Oversættelse af Snorre Sturlesun I, S. 38, hvor det hedder, at Tiinir med 0erne
Rolfsiiy og Krakroy udgjorde Tuna Skihrcde; tæt derved ligger Onsti , forhen

Odinscy (Odins 0), der fordum har været en virkelig O, men nii er blevet til Fast-

land, Tunii og Onsti Sorenskriverier tilhore den nyere Tids Inddelingsmaade. Thunii

eller Tthiir') ligger virkelig paa en O (omgivet af Floder), som efter det Ovenanftirte

kan formodes at have heddet ^orcy eller forset/ (Thors O).

***) Worms Litcratura Uuniea blev af ham dcdieeret til Kigscanzler Christian Friis til

Kragernp, som en af Værkets ypperste Befordrerc. I Fortalen til Alonum. Danica

crkjendcr han og at Mlocnsia (Oslo Stifis Mindesmærker) skyldes Petrus Adolphus,

Dr. Medieiuæ.



"ruiUs. Er fycli nedon ved Jorden lienved lAl. och smalis opad. Den

'^cr tejyned med Runcbo{jstaffuer paa tuende Sider, som er baade den

"Side som uender ud mod Kirlscn och Kirtejjaarden^ och den Side som

"iiender ind udi Muren; och hafver och verit indmurid och sluult i Muren,

"huorfor den och siunis Jche alt haflue der staaed alT Beg'yndclscn. Injjen

"ved och att [jiore no{fen Beslsied och Forldarinjf paa samme slcen."

Derefter foljye paa samme Blad Afteg-ning^er af heg'g'e Stenens

Sider. De have en næsten morhehrun Farve. Efter Tegnin^yen er Kirkc-

g-aardsmuren, somomg*iver dem^ opfort af store raae og* ufilhug-ne Kampe-

stene, men ing-enlunde af smaae regelmæssige Mursten, hvillset Træsnittene

til Litcratura runica synes at vise, eller af ordentlig lagte Qvaderstenc

der fremstilles i Monumenta Danica. Ligesom i dette Værlt og" i samme

Orden sees Stenens forslyellig-c Sider i denne Original -Teg^ning*. Ind-

sl^riftens Træl« ligne her fuldt saa meg*et dette Værlss Træsnit, som de i

det ældre Runcværl;. Sammenligner man Indslsriftens enLclle Charak-

terer med de trykte Værker linder man folgende indbyrdes Afvig-clser:

ly Ltlcratura runica.

1ste Side (den bageste der og den nederste i Monumenta Danica),

ene omhandlet af W. Grimm:

istc Linie:

2det og: 10de Bog*stav, som i Træsnittene udtt^ykkes ved H, har

^cnne usædvanlige Form:

3dic Bogfsfav er et tydeligt dog: som saa: T>

8de Bogstav, Træsnittets K, er mindre end de andre; mulige er del

forst glemt af Tegneren, men siden indskudt af ham, da han kun

ved Figpurens Formindskelse kunde finde Plads til dens Anbrlng-elsc.

lide Bogstav er ikke et I* (som ellers forekommer meget lydelig),

men P, — rimeligvis det angelsaxiske P i dets anden belyendte

Form. Jfr. ovenfor S. 427, 447.
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8de Boffstav har i Træsnittet en ellers næsten ubelyendt S!kil;l;else,

men i Tejfninjfcn ligner det saare meget et som ved Tegnerens

Uagtsomhed, ved at udelade et hlle Penselstrbg, ild«e har faaet

sin fuldstændige Form.

2den Linie:

5die Bogstav har Formen h,

Eflter det 8de Bogstav sees et tomt Bum^ som for en Adskillelse

af Ordene.

Efter det 15de ligeledes.

Det 22de (sidste) Bogstav (Træsnittets M) har den forstommeldte af-

vigende Dannelse.

Den 3die Linie er overeensstemmende i alle Afbildninger,

2den Side (1ste i "Literatura", overst i Tegningen og i ''Monu-
menta")

:

Isle Lim'e:

1ste Bogstav er ikte men

4de, 7de og 9de naaer ihke saa langt ned som de ovrige Bogstaver,

men har ligesom en svævende Stilling; det har heller ikke nogen

regelmæssig Skikkelse af de to sidste Figurer hænge ikke

sammen, men danne hver især en lille krum Figur.

16de Bogstav er saalcdcs dannet: P (til hvilken Form det 3die

ogsaa nærmer sig).

2den Linie:

4de Bogstav h (ikke t).

5te og 7de Bogstav have Formen A.

Efter det Sdie og Ilte (mulig og mellem 14de og 17de) synes Ad-

skillelse mellem Ordene at finde Sted.

Sdie Linie:

2det Bogstav, O Figuren, er mindre end de ovrige; rimeligvis har

Resten afCharakteren da allerede været udslettet eller altfor utydelig.

62
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Det Ufe, som nedlvendt er ifcfee fulclkommen lukket i Midten.

Efter det 12te Bojfstav folg^r et lille tomt Rum.

Det 16de Bojjstav er ikke et retvendt men et nedvendt ^.

Det 20de ligner fuldt saa meget et T som et V.

II, Monumenta Danica.

1ste Side.

1ste Linie:

Om 1ste, 2det og 10de Bogstav see ovenfor.

2det Bogstav er her noget rigtigere efter Tegningen, dog ikke fuld-

kommen lignende; see ovenfor.

8de er lier P (for K); see ovenfor.

14de er Ler rigtigere efter Tegningen; see ovenfor.

15de er derimod fuldt saa urigtigt; see ovenfor.

2den Linie:

4de Bogstav udtrykkes her (vel tydelig) ved see ovenfor. Det

nærmer sig saaledes her mere til Tegningen.

10de er i Tegningen fl, Træsnittet 4.

(Træsnittet har ingen Adskillelse af Ord; see ovenfor.)

2den Side.

1ste Linie:

Æde, 7de og 9de Charaklcr ligne Tegningen nogenlunde; dog er

den 1ste af dem sammenliirngende Ler, men ikke i Træsnittet.

5te Bogstav er ikke et fc, men en usædvanlig Charakter, der noget

ligner et I*.

2den Linie:

De næsten hjerledannede Figurer sees i Tegningen som A.

I Træsnittet adskilles Ordene ikke; see ovenfor.

3die Linie:

Om R og h see ovenfor; f sees i Træsnittet istcdetfor det 1ste V.

r
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Adslji11ig*e af de her anforle Foraiidring^er, til livilke Tég^ning'en

i^unde g-ive Anledninjy, anseer je{j for ret mærhværdige^ og- onsfcer nieg^et

at den ypperlig-e Runolog:^ som forst forsogte at tolke den 1ste Sides

vansliclig^e Indskrift^ maa gaae over til den samme Mening'. I al Fald ere

vi sikkert enige i det pium dcsidermm^ at norsl;e Oldtidsgrandskere snårt

tilveiebring-e en fornyet og* fuldstændig* Undersojfclse af denne Sten, ved

at blotte den for Jord lige til Grunden , samt eftersoge dens rimeligvis

afbrudte Topstykke i Kirkeg^aardsmiiren b.s.v., hvorved mulig nye Opda-

g-eiser kunde gjores og- en fuldstændig- samt noiaglig: Tegning- af selve

Indskriften tilveiebringes. Det kunde ved denne Leilighed oplyses om

Adolphs Tegning* ogr Worms Træsnit (og: da hvilken af dem) have Ret

i de betydelige Afvigelser, som nu let maa hilde dens Læser og' Foiiolker,

der kun kunne benytte ufuldstændige og hinanden modsigonde Iljélpemidler.

Paa den and^ Side af det gamle Folden, nu Christiania Fjord,

i det nuværende Buskeruds Pogderie, haaber jeg^ at kunne gjenfinde et

Mindesmærke af den her omhandlede Runeart, som har været bekjendt

for henved J.OOAar sideu^ 'mcn uden at være, saavidt det er migj vitterligt,

ommeldt i nogen trykt Bog. Jeg har adskillige skriftlige Efterretninger

derom ojf ikke mindre end 4 eller 5 forskjellig-e Tegnirig^er af dets Ind-

skrift liggende for mig, meri de afvige tildeels saa betydelig fra hinanden^

at jeg ikke tor udgive nogen enkelt af disse Afbildning-er for aldeles paa-

lidelig. Jeg- kan kiin give hvad jeg- har ved åt aabne en ndsig-t over

indeholdte vig^lijyste Underretninger.

a) Da Regjering-en i 1740fallet sog-té'at forbé^édé én almindefig'

Beskrivelse over Danmark og Norge, paalagdes det Embedsmændene,

hver i sin Kreds, at affatte noiag-tig^e Topographier over de dem anbetroede

Distrikter som Grundlag for hint vigtige Værk. En af denne Foran-

staltnings Frugter -var en Beskrivelse over Eger, Modums ojy Sigdals

Sorenskriverier i Ag'g'ershuus (eller Christiania) Stift i Norjfc, ved den

62
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daværende Sorenslsriver G. Falch^ udfærdi{fet den 7de December 1744.

Den 54te Post deraf omhandler Distriktets antikvariske Mærkværdigheder

og af den har jeg erholdt en Udskrift, hvori Fiilgende blandt andet fore-

kommer: "Udi Sigdals Hovedsogn, paa en Gaard kaldet Bye, findes en

"stor Steen, lignende en Gravsteen, hvilken siges tilforn at have ligget

"paa en Jord-Houg (Hol), der menes at have været et Begravelsessted

"efter forrige Tiders ældgamle Maneer. Paa den ene Side af samme

^'Steen er indhugget disse efterstaaende Linier i en saadan Figur" —
Her folger en med Oblater paaklistret Seddel af gult Tegnepapir, inde-

holdende en med Flid udarbeidet Aftegning af Indskriften, som da synes

for det meste at have været tydelig, hvorfor vi her meddele vore Læsere

samme i folgende Træsnit, hvori Bogstaverne kun have den halve Stor-

relse og Tykkelse mod dets Original:

imm'
Hertil knyttes folgende Beretning: "Paa Skouven i den overste Deel af

"Sigdals Hovedsogn som kaldes Singedal, ovenfor de derværende Blæche-

^'bcrgs- og Eidals-Gaarde, staae opreist2de Stene tæt overfor hinanden, med

"nogle faae Runebogstaver paa, som synes at skal give tilkjende Marke-

"dellng eller Grændseskjel mellem Gaardene"*). Jfr. ofr. S. 479—481.

b) En anden Udskrift har jeg og erholdt af Sognepræsten Niels

jBern/to/jf^ Beskrivelse over Sigdals Præstegjeld, sluttet paa Holmen Præste-

gaard den 8de Juli 1745. Den lyder saaledes:

*) Den forstc og nederste Linie er for mijj aldeles uforstaarlij;; kun Irocr jeg at dcni
sidste Bogstav er et ^ (s) og skal laescs saaledes i Forbindelse med del Folgende:
stUu (for s'étu, setUi) pct{Q n mm(n)c nukt (far nnfu cfU ved j'la (eller Of«).

Jfr. ovenfor S. 432, 434, 475. Den bcromte Alc (Olu) var netop Ira disse norske Egnr.
Man erindres herved om de mange danske [{uncmindcr paa furskjellige Steder over

Tbyrc Dannebod« samt de mange svenske over Jarlabage o. 11.



"Hvad Antiqvlteter betræffer findes her 2de Inscriptioner med

^^runde*' (skal være Rune-) ''Bog-staver, som ej af andre ^ saavidt mig: er

"belijendt, anfores, sc. en paa Bye i Hovedsognet paa en stor Gravsteen

"paa en Hoi tilforne, men nu i Gaarden beliggende. Den bestaaer i

*'2de folgende Linier:" Her folger en Copie af Indskriften, ikke fuldt

saa net eller omhyggelig udfort som den ovenslaaende, men i Hovedsagen

ganske overeensstemmende med den, med Undtagelse af at den sidste Linies

7de og 8de Bogstav ere ganske adskilte istedetfor at de i den næst-

foregaaende Tegning sees forenede som en Binderune; her er og det

næstsidste Bogstav -f^
istedetfor

Efterat have meddeelt Indskriften bemærker Præsten: "Mange

flere Linier findes, imellem hvilke intet er indhuggel"*).

c) Hr. Oberstlleutenant Sommer har meddeelt mig en Gopie af

Indskriften, udfærdiget af en Præst til Sigdal^ som ikke nævnes, med en

tilfoiet Efterretning, der begynder saaledes: "Paa en stor Gravstcen, der

^'forhen har lagt i en Hoi, men nu er flyttet til Gaarden Bye," — ellers

er den ganske overeensstemmende med den næstforegaaende. At denne

Meddelelse dog er yngre, vise folgende Udtryk: "I Hovedkirken havde

"den mindste Klokke, der nu er omstobt, folgende Inscription" (mesten-

deels overeensstemmende med den i næstforegaaende Anmærkning om-

meldte). Selve den her omhandlede Indskrift stemmer overeens med

Bernhofts Tegning paa det nær, at det 6te Bogstav kan antages at ligne

eller skulle forestille et

Meget yngre, men ogsaa meget afvigende, ere folgende tvende

Copier, skrevne med Pen:

d) En paa tvende Linier (uden den skraae tredie eller noget saa-

dant Forbindelsesled som sees paa den ovenfor omhandlede) med denne

Paategning nedenunder:

*) Ur. BcruUort aniorcr of; en hed Runeindskrift, som gaaer rundt omkrin;; den mindste

Klohkc i Holmens Kirl^e. Den er meget vidtliiftig, men rimeligvis ncppe rigtig af-

egnet. Der sees engang Bogstaven X> men ingen anden af fremmede Runcarter.
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"Ovenstaaende er en Afshrift af tvende Linier i Runer, udg-ravede

^^i en flad Steen af Granit, af eirca 2Alens Læng:de og^ 1^ Alens Bredde,

"funden i en Gravhiiy paa Gaarden Bye i Sig*dals Præstegjelds Hoved-

"sog'n, hvilfeen Htiy ligg-er ved Siden af en anden Hoy af lig-e Hoyde

"og" Omfang, beg-g-e Ooye omtrent af 12 Alens Gjennemsnit og 5^ Alens

"Hiiyde. Indskriften var indbug^gen paa Kanten af Stenen efter vedlag^le

"Optegnelse fra den Tid værende Sognepræst i Sigdal Hn HofTgaard

"og fra samme l Aaret 1815 tilsendt mig. Ilurum Præstegaard den

"12te ApriH825i J. Morch'\

Denne Pastor Morch har paa forslyellige Mfitader sogt at oplyse

og bevare Norges gamle Indskrifter og Oldtidsminder, hvorfor det vistnok

er stor Skade at han, Inden han bortsendte disse Afskrifter, ikke selv havde

faaet Leilighed til at sée Originalen og overtydes om deres Rigtighed,

e) En andéri Copie ved Hr, Morch af Sognepræstens Tegning

(men som ikke er fuldkommen overeensstemmende med hans egen oven*

meldte) er forsynet med fiilgehde Afskrift af Sidstnævntes Paategning:

"I Sigdals Hovedsogn paa Gaardcn Bye findes 2 gamle Begra-

"velseshiiie ved Siden af hinanden, hvor paa den ene Hoy fandtes en stor

"flad Steen (a: Helle) af ungefær 2Alncs Længde og 1^ Alens Bredde,

"hvorpaa var indhugget ovenstaaende Inscription paa Kanten/'

Jeg har heelt indrykkel begge disse korte Optegnelser, da den

besynderlige Uovcreensstemmelse finder Sted imellem dem, at efter den

ene fandtes Stenen i, efter den anden paa den ene af Hiiiene, men begge

ere enige i at bruge det Udtryk, at Indskriften i^ar indhugget o. s. v.

Jeg frygter for at dets Brug istedetfor cr tilkjendegiver den beklagelige

Omstændighed, at man 1815 ikke vidste om Stenen var til eller ikke*

Formedelst den ovenmeldte Forskjel mellem disse to Afskrifter

af hvilke dog den ene er en Copie af hinanden, meddele vi ikke her nogen

Efterligning af dem. Vi bemærke dog nogle af de vigtigste Afvigelser

fra den af os meddeelte ældste Tegning:
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Bejfg'es is{e Bogstav er M.

Begfg'es 6te ^

;

8tle og 14cle N i mRn have Skikkelsen VJ i Disse Figurer

sees slet ikke her i de ældre Teg:ning"er,

I de tvende nyeste sees slet ikke de to ft, men derimod tre O*

Disse have et l^'istedctfor de ældres forste blandt beg-g-es sidste Cha-

rakterer isees et M o*s.v. Uligheden blivei^ ellers snart saa stor, at ingen

Sammenlignin(]^ kan finde Sted. I 5 og: 6 ere adskillige Charakterer

mindre end de andre og ligesom halvudsleltede, men enkelte af disse ere

dog" storre i d end i <?. >
•

; ^

Aarsagen Hl disse enorme Iloverecnsstemmelser kunne vi ikke forklare

— men imodesoe med Længsel de hoist fornodne Undersog-eJser overdeniie

Gjenstand, som den maa synes at krajve af iVorges eg^ne Oldgrandskere,

Mod Sydvest fra Sigdals Sogn lig'ger IVedre-Tellemarken, hvor-

fra den ovenfor S. 387---396 omhandlede Indskriftsten (funden i en

Gravhoi) rimeligvis er bleven brag-t til Jægerspriis Slotshave i Danmark,

hvor den nu findes,

I IVedre-Tellemarken Hg'g'er Seude- eller Siivd^-Sog-n med Gaardon

Gundheini, hvor vi have formodet at Jægersprisstenen oprindelig* er funden^

see ovenfor S. 391. Mærkeligt er det da, at allerefle Worm loselig" om-

taler et Monument i samme Sc^ med etslajys fremmede Runecharakterer.

Han ommelder det nemlig saaledes:

A) I Qvartudgaven af Literatnra hiniea 1636 (efter Afbildningen

åf Thuniistenen i Oslo, Ag-gershuus- eller Christiania-Stift):

3ionumcntnm Soffuercmc.

"Est in eadem dioecesi in Tellemarcha in Parochia Soffuer qvod-

^'davty aijus characteres in htinc modtwi delineati stmt et trammissi:

PFnpiZFlxiFX
'^Ex hisec licet qvædam fguræ cam Intinis co<jn(dionem quandam habeant

'^an lamen eiusdem sint polestalis mbdubito. Cum Hetruscis dum confero^
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'^altquid affinitaiis invenio^ et in Alplmbeto quod Triihemius Polygraph,

''Lib. sexto mox post Pharamxmdi delineat et ex Beda haurit^ hmid

"pmicæ hisce similes describuhtur sed poiestaie différre apparet.^^

B) I samme Værlss Folio -Udg^ave S. 66—67 findes det samme

gjentaget, dog med folgende Afvigelser:

Den 7de Character staaer her som et latinsit Z.

Den 9de har tabt sin tydsk-angelsaxislte Form og fremstilles som

et liggende X med en smal Langstreg foran og en anden bagved.

Hverlsen i Monuraenta eller i Adolphs Tegninger har jeg kunnet

finde et Ord om dette Mindesmærke, som mulig allerede i Worms Tid

har maattet fremme "de materielle Interesser" ved at sættes i en Bro

eller et Stengjærde.

Jeg formoder at den (eller de) som aftegnede Indskriften, vel

har forstaaet sig paa Græsk og Latin, til hvilke Alphabeter han har villet

henfore Indskriften og rette paa Charaktererne derefter, — men ikke

paa Runer, At nogle af Charaktererne, efter Worms Bemærkning, ligne

de hos Trithemius forekommende er vistnok rigligt, og han har der været

paa det rette Spor— da den ældre Udgave af Literalura runica tilstræk-

kelig antyder Runernes tydsk-angelsaxiske Dannelse« Til denne forsoger

jeg saaledes omtrentlig at restituere dem:

Det sidste Bogstav synes her vistnok at være det vanskeligste at

udfinde^ jeg antager det snarest for et X eller H. Paa en saa forkvaklet

Fremstilling som den her af Worm meddeelte er det naturligvis umuligt

at grunde noget bestemt Læsnings- eller Fortolkningsforsog*).

*) rVaar man antager, at R i de ældste nordisltc Indskrifter af denne Art har gjældt

for de fleste Vocaler, kan man oraskrJvc disse Runer saaledcs: vet (eller v'éf) tat

sadtis, OQ man kunde fjjælte at dette hclydcr efter nyere Skrivcniaade: vcit patsaitds

o; Giv det Rettens (Billigliedens eller Sandliedens) Gud, Sfti^r eller Sapr var

ellers et af Odins Wavnc. See Lex. myth, vct, hor, S. 866—404. Læser man Sdifds

maa det betyde Sædens eller Frugtbarliedens Gud. 1^1 kunde vel og omskrlvct

dtit! (Daad, Kraft, Mod).
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Den altfor titllijy fra ivrig*c ojy paa bcsværlljjc Roiser forefajjnc

antiqvarislic Forslsningcr ved Dotlen hortlsaldlc Captain D. lilmver*)

har i sin Tid (1820) mcddeelt mljj* i Manuskript et Par hertil hiirendc

Efterretning-er^ som 5 Aar derefter Lleve iidg^ivne i hans indholdsrige

Værh over I\org*es Oldtidsminder. Deraf udshrivc vi saaledes den forste:

"Ved Bratsbcrg: Annexlsirhe paa Strinden" (1 Miil fra Staden

Trondhjem) "findes en betydelig' Mængde Kæmpehong'e, for det mesle

"steenlag^te. Udi een af disse, tæt ved Gaarden liralsberg-, fandtes i Aaret

"1810 en halvanden Alen langf og* bred Graasteenshelle, i hvis ene Iljorne

^'cr indhng^g-et 5 Runebog-staver, som synes at være Navnet Tholim eller

"Tholif, Denne Helle blev fundet omtrent midt i Houg^en**) over et

"muret Hul, hvori fandtes Styhher af en Urne, et Spyd og: enlselte Dele

^^af et Svæ*rd. Houg^en, der var omtrent 14 a 16 Al, i Diameter bestod

"af svære Kampestene med Jordfyldning- imellem",***)

Vi have efterlignet Klihvers lithog-rapherede Afbihbiingf af hele

Stenen paa vor Tab. VH Fig\3. Senere har jeg: blandt J}LF, Arendts

efterladte Samling^er fundet etslags Aftryli med teg^nedc Omrids afsamme

Indskrift, og^ denne Overskrift:

"Ovre Bradsberjf ved Trondhjem 1806****) Mai 2".

pog^stavernc sees der at være 2^ Tomme hiiie. Gjenstandens fortrinlige

Jyiærliværdig'hed og^Arendls belyendte Accuratesse bevæ'g^e os til at med-

dele Læserne et Facsimile af detlc Aftryk:

*) Kliiwcrs arcKæologisl^c Dannelse og den derved opstaacdc Lyst til elif;e Forslsniiiger

sKyldtcs hans Lærer, Obcrstlicutenant Sommer (iiii i Kjobcniiavn, furliea i Chri-

stiania); disse foretoges ismr ved Siden af en uiilitair O^nnaaling, som sluttedes 1814.

*3 rVordmændcncs Hotig svarer til det daiishc Hiii og nænner sig saaledes mere til det

oldnordiske og islandslic hnugi;

Norske Mindcsmairlicr, aftegnede paa en Heise gjenncm det NordenQeldske, Udgivne
af det Kongelige norske Videnskabers Selsliali. Med 35 Steentryk C<^hristiania 1823,

4to, S. 44 o. f.). Stenen er aftegnet paa 10de Tavle Litr.C.

**) Opdagelsens Aarslal Los lUiitver kan vtere foraarsagot ved en Skrivefeil, men del er

dog muligt at han selv har sect Stenen i lioien 1810.

63
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sands^nlig'st (la for et li (^) eller o. Saaledes maatte den læses:

50LIM
"Lader os taale!" (af det belyendte Verbum /jo/«, taale, AS> polian') i

dette Tilfælde maatte man vel her see en blandt Ang'elsaxer eller Tydsfcere

Icristnet Mands fromme religieuse Onsfee eller Livsrejjcl. Anlag'cr man

derimod den sidste Rune for an{]^elsaxisk, som bliver Læsningen:

50LIX
der da vel sluilde si{fe det samme som ^oliks^ ^^oir'ilie'ytks^ ncmli^j- Ge-

nitivct af Mands-Eg-ennavnet ^orleikr^ — hvilket da vilde antyde hans

Gravsted eller Mindesten*).

Den samme Forfatter meddeler os (1. c. S. 102) folgende Under-

retning* om et fuldkomment Sidestykke til det her næstforan beskrevne

Mindesmærke:

*) I den miu af Kliixvcr fiirsl mcddccUc orijjinalc Tefjning tbrekom Y iniflr al li^ne

ct da denne TvivJ nu {>;anskc cr Jiævet, Jjoitialdc de af m\{\ under denne For-

udsicUiini; {jjoi tc Conjecturcr, aiifurte af ham I. c. S. 45—40.
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''lilæho*^ (ctSogn, hvis HovecllurliC lig-gcr l^Miil frn Troncllijom).

"Paa Gaardcii Vest-Tanem findes ved Foden af et lioit Bjcr^y adslsilligc

"Kæmpclioujfc. Tvende af disse lod Eiercn af Gaarden opliasic 1815,

*^0}f
fandt i drn ene, som var i4 a 16 Ålen i DIanielcrj et Spyd 0{y en

^^Metal-Urne, i den osfre Ende deraf, oj*- omtrent i Midten, en halvanden

^^Alens lan^ og* ujævn Graasten, Iivorpaa var indhug-g-et som Tegningen

"viser (INr.29, fc),— Udi den anden Iloug, som var noget mindre, fandtes

"en muret Grav, hvori var endeel Ashc og brændte Been". Vi meddele en

Efterligning af Kluwers lilhogrnpherede Tegning paa vor Tab, VII Fig.4.

Her sees tydelig de tydsls-angelsaxisl?e (og tildeels tillige nordislse) Runer:

Den sidste Charahter synes vel at være noget tvivlsom, men Ian neppc

betyde andet end H; den na'sfsidsle (I) er oventil tilfældigvis blevet beslia-

digef, endslfjondt mnlig IVoglc deri ville see et nordisk ^ eller ?, livilket

vi ild;e antage for sandsynligt. — Om delte Lan være Angclsaxish maa

hvndigere Sproggrandskcre afgjore. 1 Oldnordisk kunde man maaskeelæse:

MANRLIV eller (hvis Forkortelse isa^r efter IJindeninernes Læsnings-

inaado antages) M<\1\(I\)1ERHV. Manrliv kan neppe være et Person-

Egennavn*). Matmr er det samme som mapr^ ligesom Fipr er det samme

som Finiir o.s.v,), vort "Mand" (ogsaa Menneske) ^
— liv kunde udirykke

liviv eller lipv (af det bckjendte lifa^ leve. Mnnni cr Iw vilde være mere

sprogrigtigt; i begge Tilfælde maalte Meningen blive: "Manden lever"

(endskjiindt han synes eller almindelig menes al være diid). Dette kunde

da rimeligst antages for en kristelig Sententz ved Gravstedet for en Mand

af denne Tro, som har levet blandt Hedninger og er blevet begravel

paa deres Viis. Dog — dette kan kun udgives for en lus Gisning. —
Ogsaa del gamle Nordens Hedninger satte, paa forskjellige Maader, deres

*) Med mindre ct cllor andet Tiliiiavn var forenet med K(;ennavnet. En Mand ved Navn
Lcivy, Lcifr hxixti\c vferc Mcvrn ifaldet Jfiattnr-Lcifr, cnicn i'oriW iiafi var Uommct fra

(cWcr lren(;c havde opholdt sij; |>aa) cu af de Oer — ved England eUcr Oanmarls —
fiom i IVomiualiv Isaldcs Jftiiu, i Genitiv il/nnnr.

63
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Haab fil et Liv efter Diiden*), svarende til den Iledenfarnes Stillings og

Levnet Ler paa Jorden.

Der gives flere Indslsrifter i IVorge^ som i visse Maader luinne

lienfurcs til den lier omhandlede Art, især saaledes som den viser sig

paa visse blcLingskc Stene, endslyiindt den da mere synes at liorc til de

ægte nordiske Runer, Af disse blandede Runeskrifter have vi opsporet

nogle, hvormed vi ville soge at gjore vore Læsere belyendte.

Blandt de Indskrifter, som fVillc havde opdaget ogr af hvilke han

1790 sendte Suhm Afskrifter, findes f.Ex. 1 eller % som han under eet

har betegnet med Nr.8, om hvis Historie eller Findested han dog aldeles

ingen Underretning giver. De udmærke sig ved forslyellige Binderuncr

og særegne Runer, der tildecis ligne de blekingske og tillige ved den

ovenfor (S. 429) ommeldte Brug af # for c, m, m.

Det Hele har dette Udseende:

HIRfYlR^- nURxRI'IRX ^1(?|>*4^ ^»Kk+RX |>ini> Y)IR Rn + R

FTFflUR X Ri l X RnUPhX |>*»^R x 4nKxt>«|Rx l^^'IIRYH-

Min (alternative) Læsning heraf LhVer denne:

ARNYIRS SUNIR RIST(U)A IUR5(5)ESA EGNAR ]&IU5 YVIRRU(N)AR
G05M0NDRRIST RUNAR^ESAR AUK 5EIR AN SELCL)ATR MER(IU).

Efter nyere Skrivemaade:

Amgeirs synir ristu**') å jorp (/j)e55Æ***) egnar pioff yfir m(«)rtr****)

Godmiindr rist(i) runari) pessar ok peir An sellålris) tner{ki).

*) See Eddalæren og dens Oprindelse lU, 184, 217—222, 233 o.f.; IV, 24 o.f., 47 o.f,
93 o.f.. 102 o.f., 139, 515—516.

**) Oriffinalens rislr, som ingen 3Iening giver, er vistnok fciiskrcvct for ristu (tt cv
vel Ulcvct læst som R),

**)
fj

Jaeses her to Gange for een, i to Ord, ligesom ellers ofte i eet.

Originalens + slaacr som en Binderune for + og +.

t) Originalens sære Cliaraktcr, sidst i Ordet, er upaatvivlelig et R.
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Oversat

:

Arngeirs Sonner ristede paa denne (deres) Ejiendomsjord^

over (for) Folket, Runerne,

Godmund ristede disse Runer tillig-emed Aan (som) Mærke

for Sæleleie*).

Det ligffyer ikke tydelig- for Dagen om hine Arngeirs Sonner Ledde

Godmund og Aan, eller disse Personer vare forskjellige fra dem og liave

indridset deres Indskrift sildigere.

Om de særegne Charakterer bliver det endelJg^ at bemærke:

Y betegner paa det fiirste Sted Vy eller raaaskee snarere j (som

y i Engelsk); — paa det sidste derimod den bekjcndte Selvlyd (y).

Den forste Binderune er sammensat af Bogstaverne itlR for at

betegne cor eller det nyere jor, jor (i jord).

Den anden er sammensat af Y og fl (som v).

Den Ircdie lydelige Binderune indeholder Bogstaverne Y og A*

Den Ide + og-

Den 5te Y og +.

Det sidsle oventil anhnc R kan og tænkes at danne en Slutnings-

Binderune ved V og I (efter Stavelsen uicr).

Mærkelig er den Overflod af Selvlydstegn som her findes, nemlig:

Charaktererne 4, +, ^ for a («).

— t, t, * for e**).

) lMuli(; lamdc A+HIR læses som sclcdr cHcr, efter nyere Læse- 0{y SliriTemaadc,

scllcii^ftr; scllciil Lclydcr Sælcrvci, den Vei, som fra By^jdcn forer op til Sætrene

] Norf;c, som endnu der tildccls hnldrs sel, lif;csoni nu alniindeli|; i Island (shceliiu/

i Skutland). Disse Anlæ^r hcstaac af llusc eller Hytter indrettede til Ophold for

Hyrder o(j nudejer (Mciorsl.er o{; Malliopi|;er) i Fjelddaic eller afsides liggende

Heder, der hore som Eicndom til visse liaarde. Scllåtr eller Sclalatr kommer der-

imod af sc/r, Siul, Sælhund; i ISor|;c 0(j Island gives der visse Pladse ved Strandkanten,

der ba;rc dette Navn, fordi Sælhundene picic at opholde sig der og give Anledning til

god Tnngst for vedkommende Grundeiere. Endelig er det muligt, at den Gaurd, hvor-

til Grændscslenen hbrte, forhen kaldtes Sdlåir eller bar ct andet lignende Navn.

**) $^illc læste fiirst Indskriften saaJcdcs, forsaavidt han troede at kunne læse den : ^niirs

stinir ristr ei'cr thesa egttnr tkinthcrir timr, Gothmontr rist runaur tltcsar ank their.
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En Mindcsljrift meddeler T'Fille saaledes (1. c.) under lians INV.G:

Omsl;revet efter nyere Maade:

Gmipr reistii) stein pana iver*) porleiiv)**) sevnrn snn.

Oversat:

Gnup rei'ste denne Sten over Thorlei (v) Sevares (?)***) Siin,

Indskriftens Mærkelig-beder bestaaer mest i disse Afvigelser fra

det sædvanlige:

* brugt for e,

flere Gange for I.

for I* (llg-esom i forsfcjellige svenske Rune-Indskrifter).

For h sees 3 andre Figurer.

Endelig bemærke vi tvende af fVille 1. c. anfiirte Indskrifter^

som do|f vel kun fremvise Excmplcr paa Dinderuncr.

a) Under IN'r. 5:

Omskrevet:

50R0LR RUNCA) SE ST AT RA5E RUN (IV)R TUlXE

1 nyere Sdll (jfr. de lignende Forkortninger Iierovenfor S. 447):

^6r6l(f)r runn sc (ili) st(cin) at råpc runnr tune

Oversat:

'"•Tborolf satte Runestenen for at Lunden (eller Krattet) skal bævdc

(bestemme) Tuncis (Toftens eller Iljemmemarkens) Grændser."****)

*) Egcnlii|;st ivar, som hev ikhe han p.isso. Altili;; or •I' lier feilsl.revcl /or +, da alt

bliver utvety(ii(;t, — men det cr Jickjciidt, at Charaktcrcriic for n oq c fordum

liypj>if; brugtes i FJænjj.

) Ej;eMtiij;st Thorlcil^ som ellers er iiliurt, — men er lier sihhert Jilevct læst for

b\i8 bagerste Deel cr blevet utydeVij; oUer licel udflettet.

**) Jeg mener nemlig al man bcr burde læse Hl ciler \ for ^ jiaa de to Steder, hvor
det sidstracldtc forcliommcr. Sævar og Sæfare erc bckjendtc olduor disKc Mands-
Egennavne.

****) Da ellers saa mange Forkortninger sees i denne IndHhrift, han det og være at

runr shnl belyde ritnar, og Meningen saaledes vs^re at Runerne (el(cr Indskriften)
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Den eneste e{jenllig"e Bindcrune indeholder Bog^staverne h]K4.

Delte Mindesmærke har saaledes i sin Tid været en Grændsesten*).

b) Under Nr. 7

:

*R:*nl^^R:^1^1l: KR*1R: +

De to forsle Ord ere siLLcrt nok : herhvilir (her hviler). Dernæst

fiilger en Bindcrune eller Bomærkej som indeholder 3Iandens ]\avn; det

synes at være FRftTI eller Frodc^ hvilket Wille ojysaa gjæfter, Derpaa

foljfe tvende andre Binderaner, hvilke je{y læser tilsammen ;tM1R, ri/rtr;

det folg-ende Ord er vel KRISTU, hvilket Wille og-saa antog. Kors-

tegnet troQr jeg biir læses som kross^ — og det Hele maa da lyde saa-

ledes efter nyere Retskrivning:

Jlcr hviler FroSi^ åliir Krisir kross

o: "Her hviler Frode; Christus seer til Korsel"

(eller: "tager Korset i Betragtning", formodentlig for paa Grund deraf

at beskjærme den Afdodes Sjæl og Gravsted).

Her have vi da rimeligvis et Gravminde for en af Norges aller-

ældste Kristne.

Om disse her efter AVille sidstanforte 4 Runeindskrifter endnu ere

til, eller hvor de da ere, er mig fuldkommen ubekjendt, da jeg ikke ellers

erindrer at have scet dem ommeldte i noget trykt eller skrevet Værk**).
— - ,11 —•

fc- T

skulde hævde (bestemme) Tunets olier Toftens Grændser. Tiin betyder oprindelig

indbcf>;nct Mark eller Plads; deraf Ayik/v/ioi, llandclssted, Kjobstcd, Egennavnet
luiisberg (Tiinsbcrg) o.s.v. Om selve Ordet see Gloss. Edd. Sæm. II, 819—820.

*^ fyUlc vilde Itcsc og forklare Indskriften saaledes: iiaralr run seetnt ræta runr

**tuna a: Harald Uui lod skrive disse Runer''.

**) Af Antikvariske Annaler I, 249 cr jeg nu blevet opmærksom paa folgcndc bemærk-
ning i ^brfiltnmsoiis AThnaåliti^ om Vinjcstavenc: "Vel sendte sal. Stiftsprovst Wille
"mig i 1792 en halv Snccs respektive Rune- og Munkcstils-Inscriptioner og dcri-

•'blandt ogsaa disse lo, men hans Brev indelioldcr aldeles ingen Efterretning om
'^Stedet, hvor de vare at linde, eller nogen Omstændighed ved dem, saa dc laac

»'ubenyttede indtil lOAar derefter", Blandt fVilles hcromhandlede 1790 til Suhm
sendte Indskriflsaftegninger (see ovenfor S, 388—390) iindes virkelig tvende over

Vinjcstavenc og en fra lioiusdal i Ovre-Tellemarken, hvilken jeg har sogl at forklare

i nordisk Tidsskr. for Oldk. I, 407—408 (efter denne og andre Copier, afhvilke den

cuc blev mcddcell af Stiftsprovst Engelhardt'),

-
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Hvor 6nsIcelJg"t niaa det da ilil;c være for enhver Ven af Oldtiden snart

at erbolde nærmere Underretninger om disse 0{j flere lijynende norske

Rune-Indstriftcr, som endnu kunne ventes at komme for Lyset!

End et særdeles mystisk Mindesmærke af en sjeldcn Artj som

kan henfores til de tydsk-anjyelsaxiske Runer, har Romsdalen at opvise.

De paalideli(;ste Efterretninger derom har Schdning saalcdes givet:

"1^ Fjerding Miil uden eller vesten for Væblungsnæs er et Bjerg

. • . Her falder en liden Elv, Skjiillaa kaldet, ud over et steilt Fjeld

*^ned i Siien" (Romsdalsfjorden) "vesten for hvilken, imellem den og

'^Gaarden Indholm,
^'ffff^^ ^J^^'ST ^"^"^ Bjergehammer, Ihinhcrqe

'^kaldet, som er meget mærkværdigt deraf, at paa det staacr en Rad

''Runebogstaver indhugne. Bjerget gaaer steilt lige ned til Soen; denne

^^er der udenfor meget dyh. Væiret var stille, da vi reiste her forbi, og

^^Havet ligeledes 5 vi lagde derfor med Baaden tæt an til Klippen, for at

^Ojesee og afskrive bemeldte Bogstaver, hvilke, da vi nærmede os, vare

"gandske ukjcndelige, saa jeg begyndte at tvivle om disse Bogstavers

"Rigtighed: men da man slog Vand paa Bjerget bleve de kjendelige og

"jo mere kjendelige, jo mere man iiste derpaa, saa man kunde see dem

"alle. Bogstaverne ere ^ Alen lange omtrent, og indhugne i den haarde

"steile Klippe 2 til 3 Favne hiiit over Vandels Flade, Jeg overlæste

"dem og befandt dem at være disse:

Nmll'^YwnlI
(Dernæst ommeldcs tvende andre mindre noiagtige Aftegninger).

"Hr. Schankc" (Stedets Sognepræst) "har jeg at takke for fcil-

"gende endnu videre til et Slags Oplysning tjenende Underretning om

"delte mærkværdige Sted:

'Weden for det steile Bjerg, paa hvilket Skriften staaer og lige
H

"under den, ligger en stor flad SJeenhelle, som lydelig kan sees naar

^^Havet er stille, sær ved lavt Vand eller Ebbe, men som som jeg oi gav

») Reisc iiijpniicm cn Deel af iVorge 1773^1775, Kbhvn. 1778, 4to, 2dct Helte S 135 o.f.
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^'Ajft efler^ cfltersom den endnu var mig^ ubel;jendt da jeg Lesaaae Stedet

'^Bemeldte Helle er meg-el stor 8^ Al. lang* men 5 Alne tvert over hvor

"den er bredest. Den er oval rundajftig-, tynd ved Kanterne paa alle

''Sider, undtagen den som vender mod Bjerg-et, paa hvilken den er tyk

'^og" tvert afbrudt* Fra Bjerg-el bg'g'er den 2de Alne, og* ved sliirste

"Ebbe ei mere end ^ Alen under Vandel paa den vestre, men 1 Al. paa

"den ostre Side, hvor Vandet da deruden for er 5^ Alen dybt, paa den

'Westre Side 3 Alne, men imellem Stenen ogr Klippen 2|^A1. Stenen er

"paa dens vestre Kant, nu overgroet med Tang^ eller Tarre, og" synes at

"være lag-t ovcnpaa andre, hvilisen Omstændig^hed lumdc g^ive Anlednings

"til at troe at den bunde være henlagt ved Menncsbehaand: men det nægter

"Hr. Schanbe og' auseer det for oiensynlig^ vist, at den engang^, for læng-e

"siden, er didlicn nedfalden, fra det ovenfor liggende Bjerg. Det ban

"være; muelig bunde der, ved niiiere at betragte Bjerget, derefter endnu

"findes Spor eller Kjendemærbe: men dog bunnc begge Dele og være

"riglige, Stenen vel af sig^ selv være udfalden, men dog^ siden anvendt

"til et Slags Monument eller Erlndringstegn."

"Saa meget er vist at en særdeles, en sær mærbværdig Hændelse

"her maa have tildraget sig, eller Stedet i anden Henseende være sær-

"deles betydeligt." Her folge mange Gisninger om slige midig^c Til-

dragelser, som Skibbrud eller Snceskred, — en eller anden her i Old-

tiden viist særdeles Færdighed i Sviimning eller i at bestige det steile

Fjeld; Klippens Brug i Hedenold som Æiiernis'Siapi^ frivilligt Slyrtesled

for frivillige Selvmordere; et bristeligt Ligs Nedsænkelse i Havet (som

Audur Djupaudgas i Island) o. s. v.

Herved har Schoning ikke laget Hensyn til den mærkværdige Om-

stændighed, at Gaarden Væblungen paa Væblungsnæsset endnu er Tingsted

for Bomsdals og Volds Oltingp, lig^esom den og- er en anseelig Eiendom

(nu Gjestgivergaard), liggende ved cn for Oldtiden betydelig Havn*).

*) Bings Ucskrivclsc over IVorge S. 857.

61
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Paa selve VæLIungsnæsset findes en Mæng-de smaa runde Steenroser,

og ved Stranden staiier der opreist en 5 Alen hoi, 2de Spande bred, fire-

Icantet Steen, hvilisen Schdning vel med Ret anseer for en Bautasten,

endslijondt den i nyere Tider er bleven anvendt til Fastbinding- af Far-

toiers Landtoug-e. Heraf slutter jeg-, at Runeberg^et fordum paa en eller

anden Maade bar været bestemt ti[ Offersted og^ Retterplads for Roms-

dalen eller en af dens Jurisdietioner. — Den ovenfor besl;revne Helle

kan forhen have staaet ovenpaa Bjerget; dens Beslsrivelse erindrer om
adskillig^e hertil svarende Indretninger i det hedenske Island, indforte

dertil fra Moderlandet IVorg^e*). Desuden vide vi at de fordum i Norge

til Offring- eller offentlig* Henrettelse domte Trælle og^ Forbrydere under-

tiden nedstyrtedes fra Klipper, rimeligrvis byppig^st i Hav eller Floder,

ligesom dette sidste i Island pleiede at skee som Dodsstraf for visse For-

brydelser til Slutning^en af det J7de A århundrede.

Romsdolerne vare ivrige Afgudsdyrkere ogf viste sig: som haard-

nakkede Modstandere af Kristendommen. Da Kong* Hakon Adelsteens-

fostre 950 fiirst forkyndte den, boldt de med Tronderne og lode sig: ikke

paa nog*en Maade overtale. Romsdalen var en af Hakon Ladejarls (den

Mæglig^es) ældste Forlehninger i Norge, og ban beskyttede Hedendommen

} llovdingm Tiiorolf udvandrede fra Oen Mosler i IVoqjc, henved 883, til BrcdeQurds-

CQnen i Island. Uvnrlien han nicdhra|;tc Thors Helligdomme, llauaula{;dc cu Hoved-

gnard med et stort Af(>udstein|icl ved llcl{;arcll (del helliije Hjer(;), inen i nO|;;eu

Afstand derfra hiev Tin(;sledet nnl.i{;t paa et Næs, kaldet Thorsnæs. Der stod

Donila-cdscn , i hvilken Forhrydere hieve diimte til at oOres, ojj midt i den eit

oventil skarp eller tynd Klippe, kaldet "Thors Sten", livorpaa de Domtes RyfiT ^>'cv

brækket tværs over. Disse Efterrelniujjcr indeholdes i det herlige Oldskrif't liyr-

jjyjjgj^i.Saga, fuldslændigst udgivne i Griinlands historiske Mindesmærker I, 540 o. f.

564. Oldgrandskeren og Saguforskercn, lir. Boge åtenedictsen til Stadarfell (o, fl.},

har til Oplysning derom meddecit en interessant Underretning om de Levninger,

som endnu haves af hint beriimtc Dom- og Offersted I. c. S. .521—526. Ogsaa en

reisende Brittr, åietulcrsoii, beskriver Ollerstenen "af en aflang Form med en skarp

Spidse og saaledcs skikket til sin frygtelige Bestemmelse", leeland CI8I5> II. 71.

Efter Benedietsens udforliijsle Beskrivelse er dens halve Omkreds til Jordens Over-

flade fra IVord til Syd 3^ Alen, lodret gaaer den stiirstc Iloide derfra til If Alen.

Stenens Ende synes at være ncdsjunken f Al. i Jorden. Pastor S. 31. Holm, som har

aftegnet Stenen, angiver dens Længde til 7 Alen,
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fil det Yderste. Konjf Olaf Tryjyvcsiin nodtc vel Romsdolerne 998, ved

sin talrig'e Hærs Overma^jt, til det Liifte at antajfc KristcndommGn, men

det var vel hun for et Syns Sliyld, Jarlerne Svend og Eril;, Hakons

Sonner, bleve efter hans Dod Romsdalens Belierslsere, og: dens Indbyg--

jyere forfaldt igjen g^ansfce til Hedenskabet*). Da Olaf den Hellig^e

med Vold og Mag-t indforte Kristendommen i Norjye, gjæstede lian 1021

Sondmor og: derfra drog han (efter Udlrykhet i Fornmanna-Sogur') "ind

i Romsdalen'*, altsaa formodentlig* ind ad Fjorden gjennem den saakaldte

Komsdals Mundings iRmmsdnlsmynni) ^ da han rimelig-vis og har hesogt

eller draget forbi det her omhandlede Runeberg. Det er vist nok, at

han har iidelagt de af Romsdalens Offersteder, som ikke allerede for

vare blevne forstyrrede af Olaf Trygveson eller siden paany opreiste**).

Jeg antager, at den her omhandlede Indskrift enten nedstammer

fra Romsdalens Hedenold, eller og fra de ftirste Aar efter Kristen-

dommens Indforclse, da den ncppe kunde være yngre end fra 1022. —
Det forsle bliver dog vistnok meget sandsynligere, naar man lægger

Mærke dertil, at Vandhoiden i Fjorden henved 1773 var aftaget med 6

til 9 Alen, fra den Tid af, da Indskriften blev indhugget eller indridset.

Saaledes ligefrem er Indskriften fuldkommen læselig:

HIRl^OM (eller HERE50M)
*) Man{;rolclij;c Su^ds E{i;cniiaviic vidne lier endnu om Oldtidens Gudsdyrlsclsc, f. Ex.

Vedii (^rordtini f^cet/nr — altsaa ilorc Ocr, nu liuu een), A'eslad, llorjnin (ilorf*lieim),

Tliorvi^j, Tliornæs o. 11,, ved Siden af manj^c licrlil horende udmærhrde Oldtidslcv-

ninijcr, el stort lledenoldsalter dvcrst paa et Fjeld, onijjivel ai' Stenhredse o.s. v,
hvorom vi maac henvise til Schiininffs Reisc 2det Hefte. 1 Nærheden afVichlungs-

næs hJcv ofjeaa Grottens Hirkc hyjyjiet, o^ tæt derved huldtes fordum det store

Itonisdalf! Alarlted St. Alicliaels Da{; paa Devoll, men nu or det (siden 18*20) forllyttet

tij Væl>lnnj;snæsset, hvor det vides at have været for holdt i nojjie Aar, samt
muliji; o(j er hlevct holdt i de ældste Tider. Thorvif; li(f(;er lij;c over for Va;blunf*fi-

næs, kun | Miil derfra. At Marhedcr i det nordlij^c Europa for en stor Deel op-

rindelig; holdtes ved Hedenolds Olier- o(» Tin/jstcder, er nu almindclij); hehjendt.

At Erhcen{;elen Michacis Dyrheisc af de kristne Alissionærer i Norden indsattes

istcdetfor Thor oj; hans Tester, har je(j viist i Lex. mylhol. vet. bor. S, 091—Orø.

**) Hcimshrinfila, Kbhvns. Udfj., I, 138—139, 263, 349; Fornmanna-Sofjur I, 90, 301,

nu 15. JV, 2S9,

64*
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De tre sidste Streg*er ere siklserligf Levninjyer af to eller tre Bojfstaver,

hvis samtli}fe Træk ikke bleve synli{fe for Sclioning*^ je{j formoder at

Schanke der liar seet no{fet bedre, thi i hans Teg^ning- (1. c.) fremstilles

den saaledes: W\
hvilket jeg^ da antag-cr enten for en Binderune af en lig-neude Form^ eller

og som de tvende Bogstaver N ^^ udtrykte ved:

m
som i al Fald kunde danne en slig Bindcrune, og saaledes maatte belegne

HÅ, men det Hele da læses saaledes:

HIBIIOM^IKHA
Som bekjendt maa IK i Buneskrifter ofte læses IG eller ING (see ovenf.

8.455), og" da bliver Læsningen efter nyere Skrivemaade enten:

A) Heropom pinghå o: Herredernes Tingsted (egentligst Tingsted for

Herrederne)*); — eller

B) Iler i dom pinghå (eller Aer å o.s.v.)? her forsnmles Tingsognet

til Dommen; her har Retsdistriktet sin Domplads eller Tingsted

(mulig her kun i Meningen af Offer- ellar Rettersted)**).

*) A.t delte Uril just bru{;tcs i Nor{jc i Hedenskabets l*crio<le see vi f. Ex. af Sjiorrc'.«

o. 'il. fievcin'xn^ om Olaf den llej|i{rc, da Jian forhyndtc Kristendommen pna Helge-

land, at lian "/>>r t tiUnr piughdr'''*, droj; til alle Tin(jso{|ne eller Tinj;steder for at

indfore den overalt (Heimskr., ICblivns. Udg., II, 104; Fornm. S. IV, 233).

Schiiniiig iæscr det ftirste Dogstav som N og det Hele saaledes:

"/Vcn'f om pik Q/*A)

omskrevet:
"NereipOO om pik[gihik')]

Oversat: "Nereid gik omkring eller nd over dig (o Klippe!)

"hvorved kan være sigtet til et besynderligt Kunstes, Behændigheds eller Manddoms
**Stykkc, som en Nereid her har udviist, ved enten at rende paa Skicr ned over

"denne Klippe eller ved at gaac rundt om den, i de steile Bjerge, mueligt i An-
"Icdning af et Væddemaal, saaledes som man iinder at være skcet imellem tvende

"af Kong Olaf Trygvesons Hofmænd, hvilke engang, da bemeldte Konge laac med
"sin Flaade under det hiiic og steile Fjeld Smalsarhorn (Hornelen eller Hornet) i

"Nordfjord, veddede med liinanden, hvo af dem der skulde kunne klavre lioiest op
'4 Klippen, den ene om sit Sværd, den anden om sit Hoved. De klavrede nfsted,

"den ene saaledes at han med den storstc Livsfare kom derfra, men den anden saa



509

Schoning bemærlser meget rig-tig^^ at denne Rune-Indsltrifi; har et næsten

(iildkomment Sidestykke I en anden, som findes paa et Klippebjerge (kaldet

Runefjeld) i Indsoen Framvaren, paa Lister , den eneste, foruden Rune-

bergcts, af denne Art, som var ham bekjendt i I\orge.

Delte Mindesmærke har været bekjendt i henved 230 Aar, og er om-

meldt i mange chorographiske Beskrivelser, men ikke desmindre er den nyesle

Tegfning", som er kommet til min Kundskab, mere end 200 A ar g-ammel!

Den beromte Peder Clausson Undal er den forste Forfatter, som

ommelder det* Han maa vel allerede have kjendt det 1590, da han for-

modentlig havde udarbeidet sin Beskrivelse over Norge, som forst efter

hans Diid blev udgivet af Ole Worm. Der findes detic herhenhorende

i Beskrivelsen over Lister Lehn*):

"Norden for (Liste) blandt Klipperne, liffger et ferskt Vand, kaidis

"Framvaarde^ som er saa d^bt, at sommesteds kand ingen finde Bond

"derudi. Oc paa en skaar Klippe som staar offuer Vandet i samme Sio,

^^staa disse Runebogstaflue skrefne udi en Rad:

flKlilllRlPIMhlF
"oc siunis saa ny som de kunde være njlig-en strog^en derpaa, der de

"dogf hafTue staaet for nogne Hundrede Aar, oc ere icke bugne i Klippen,

"men ligesom de vare slrog^ne eller gniet derpaa med en Steen, hvilcket

"er at forundre".

fWorm selv holder si{f mest til denne Underretning- i Beskrivelsen

over Stavang-er (nu Christiansands) Stifts Bunemindcr, blandt hvilke han

(Monum. Dan. pag*.504—506) omhandler delte (Framvardense) som det

15de. Dog tillægger han en Tegning af Klippen med dens Indskrift

efter den Original, som var bleven ham tilsendt af Stiftets Biskop Thomas

*'vidt at han ei mccrc Itundc liommc enten frem cllcr ti]ba{>;Ci saa at Kongen selv,

*'8oin var cn stor Mester oj; hcsnd cu næsten utrolig; Færilijjlicd i alle saadanne
'•Ovclser, da inj;en anden torde, maattc selv Itlavrc op o/; redde ham derfra." «
(l.C. S. 138-139).

) INorrii;es oe omligf;ende Oers sandfærdige BcscrilTuclsc (o. s. v.) Kiobenliaffn 1632,

4lo. S. 57.
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Vegner^ hvem Worm o{f J sit Værl«s Fortale tilstaaer at sL-yldc Oplys-

ningperne om Sfavan{jers Bispedommes Mindesmærker overhoved. Ori-

jyinaUegninfyen (indes i den Arnæmag-næanslse fIaandsI;ri(lLsamIing- under

]\r. 568, Fol. o{f har ful{fende Titel: "Slavang^rensia , transmissa a Dno-

Th, Veg-nero 1636". Den lijfncr vel Framvarde-Indslsriften i det Wormslte

Træsnit fo{f Claussons forste Aftegninjy) med Hensyn til Runebogfslavernes

Betydning*j men dog* ilsise g^anslse i Udseende, hvorfor vi her meddele en

Copie af den:

nmiiRiMMiik
Vegner er enigf med Clausen deri^ at Charahtererne synes at være

ind{jnedne med en Sten; hans ovrijye horte Bemærlming^er (hvilke Worm

0{f
har oversat paa Latin) meddele vi med hans e{fneOrd: "Dette haldes

^^af alle Folh Runefjeld, Jo nermere man er hos, jo mindre sees Bogf-

'^stafvcrne'' — altsaa det selvsamme som Schoningf beretter om Rune-

berget i Romsdalen; see ovenfor S- 504. Denne Bemærknings synes og^

at bevise den mærkværdige Omstændighed^ at Vegner selv har været paa

Stedet og noie betragtet Charaktererne i forslsjellig Afstand^ samt afbildet

dem der^ hvor de kunde opfattes med den slorste Tydelighed.

I en mod Slutningen af det 18de Aarhundrede udgiven udforlig

Beskrivelse over Lister*) skulde man vente at finde en paalidclig Tegning

af dette hiiist sjeldne Mindesmærke; man skuffes vel i dette Flaab, men

finder dog folgendc Beskrivelse derover: "(Indsoen) Framvaren er næsten

"tre Fjerdinge lang, — paa det bredeste er den ncppe -^^MiiV\ — —
"Paa en skraa Klippe som staaer op af Vandet paa den iistrc Side sees

"de Runebogstaver Hr. Peder Clausen an(*>rer og forklarer, som ikke

"ere indhugne men ligesom med en Muurstecn strogne derpaa og have

"staaet i mange hundrede Aar. Det er Udkjalir Ilhillsin og Traditionen

) P' iiolm rorsiig til en Beskrivelse over Lister ojj Alandols Amter i JNor^jc; norsk

topofl^raphisl; Journal I3de Hefte 1795 8.9, 17. Da Forfatteren forestod disse Amter
som Amtmand, maa man lios liam vente mcQ;en Steds- o|; Loka]-Sa{>;l;undsliah,
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"er at en Kjcmpe ved Navn Ukjel eller Ukjalir som boede i Nærheden,

^^slsal i et Selskab , hvor han var blevet meg-en druLLen, have gjort en

"Eed at han aldrigf af nog-en Kjempe shulde blive overvunden, og for

''ilike at blive meensoren, sprang^ han wd fra det hiiie Fjeld og druknede.

"Disse Bogslaver besaae Kong Frederik den 4de selv den 4de Juli 1704,

"da han reiste fra Farsund til Listeid . .

.

"Ved de anforte Bogstaver maa ei forblgaaes at .infore folgende:

"Fjeldet er grandske steilt, brat og- hoit, saa at ingen kunde faac nogen

"Fod fæstet der; men det som falder mest i Oinene og synes underligt,

"er at Bo{fstaverne cre hiiiere paa Klippen g-ravne end fra en Baad kunde

"skee, men dertil kan være denne Aarsag- at Vandet den Tid har været

"hoicre i Framvaren end nu, hvilket er meg^et rimeligst, naar betrag^tes

'^Framvarens Udliib ved Strommen, der er grandske g-rund og: smal, hvilket

"den Tid sluttelig- har været hoiere; altsaa kunde Vandet ei tommes saa

"meget ud, hvilket snart endnu skulde skee, hvis ei i Strummen aarlig- blev

"opmudret en Bende, saavidt at Baaden kan flyde og: komme igjennem."*)

Et Aar d<?reftcr melder Bing i Hovedsagen omtrent det samme

som de ældre Forfattere med det udlrykkelig-e Tillæg, at endnu paa den Tid

(1796) syntesBogslaverne saa nye, som om de nyligf vare satte paa Klippen**),

I indeværende Aarhundredc har Kraft ^ i det bedste Værk over

det nyere Norge, vi endnu besidde, tildeels maattet gjentage de ældre

Efterretninger, men han meddeler os en ny, som jeg anseer for at være

af Vigflighed, den nemlig-, at Indskriftens Iloide over Vandfladen er be-

funden at være 5 til 6 Alen. Han melder og^, hvad jeg ikke har fundet

hos andre, at der har for været en anden Linie nedenfor, som nu er

aldeles udslettet og^ Kesten utydelig-. VVorm mecnte tverlimod at Ind-

*) Det inaa dojj bciiiairlics hcrvc<l, at Vandlubct "Stroniinon" kun er meget liort og
falder ud i llclvi}; Fjorden, som staacr i nnhen Furbindclsc incd Havet. Ved dcnnc
Fjord er Byea (eJler l.adcstcdet) Farsund; i en tæt derved lif^jrcndc Fjeldside sces

de saakaldte "Troldruner" indf^rnvcdc paa Klippen, som ommcldcs og afbildes ber-

ovenfor S. 201.

Ueskrivelsc over Kongeriget JVorge S, 170.



512

skriften forlien havde Lavt en Beg*yndelses-Linie, hvortil man i hans Tid

(eller saavidt vides forhen) ikke fandt nojyet Spor*),

Her moder saaledes ved Itunefjeldet i Framvaren paa Lister den

selvsamme Omstændig-hcd som ved lluneberget ved Romsdalsfjorden, med

Hensyn til Indskrifternes betydelige Hoide over den nærværende Vand-

flade — da de dog i sin Tid maa tænkes at være blevne indhiig-gede

eller indridsede af Personer, som maatte benytte sig* dertil af en Baad

eller andet Farloi.

Hvad Indskriftens Fortolkning angaaer, da har det Wormske

Forsog ikke den mindste Sandsynlighed fur sig**). Hans Efterlolgere,

hvoriblandt ogsaa mig selv, gaaer det maaskee ikke, efter mange Læseres

Tanker, meget bedre; dog fristes ogsaa jeg til at vove dette Omskriv-

nings- og Forklarings-Forsog:

UKI A EIR I DILT SIN

Omskrevet efter nyere oldnordisk Retskrivning:

jihi (nu udtalt Auki, see ovenfor S. 474) d eir (nu almindeligst

skrevet €yri) i deild sin

d; Aage eier Ore (eller Oren, et Steds- eller Distrikts-Navn) for

sin Deel (i sin Arve- eller Eiendoms Lod).

Jeg formoder nemlig at en Hiivding af et saadant Navn har ved Ind-

skriften villet forkynde sit Herredomme over (eller Besiddelscsret til) en

*) Krafts Bcslirivclsc over IVorffe (1826) III, 5G9. Strnlilcnhcrg hcrcltcr nojjel lijjnciidc

om rødmalede, men doj; uudslettelige Fi(;ui'cr midt pan en meget Uoi o|; steil Klippe-

væ(f, der udjjjiir cii Ucel af Fludcii Jeniseis Ihcdde i (Sibirien), om livilisc mnn
ihkc iiar l;unnet hefjrihc hvorledes Maleren linr kunnet an))rin{>;c dem saa hoit ojtpc

over den nærværende Vandflade, som rimcli{p'is 0|;saa der, siden hint Tidspunkt, er

bleven saa meget lavere, at dc oprindelig cre blevne tegnede eller malede af>la;nd,

der blot kunde komme dertil fra deres Itaade.

) Vi ville meddele dot med hans egne Ord (itfou, Dan, S. 505): ^^Conjccttwee si loens

ftliffvis delur ego sic Icgcndum nrhitror:

hK inRii>i Mr h\v
ETJAViUDl COaCVLOSUO

M 1^ forklares nemlig ved ny Oansk som IJjertelil o, s. v. Worm selv lægger ingen

særdeles Vægt paa denne Gisning.



lil Indsoen {yrændsende E{fn eller Eiendom, der forte det fordum me{>-et

almindeltjre IVavn af Eijri (eller eir^ ^iVe); jfr. ovenfor S. 80—81 i Anm.

Listerlandet fremviser paa denne Kant Landtung-er af den BeslsafTenlied,

som forhen i Norden betejynedes med den ovenanforte Benævnelse. 1 Island

jfiver man ofte en Indsoes eller en Flods flafeke Bredder denne Benæv-

nelse; miili{y menes da her Framvarens nærmeste Omgivelser, Tradi-

tionen om Ulyalir Ithiltson (Navne, som ellers ikhc foreliomme) har vel

sin Oprindelse fra Runernes Læsning: af Peder Ciausson, forsaavidt den

meentes at ommelde en Kjempe,

At Indskriften i al Fald slcyldes en af Omegnens Næssekong-er,

ViLinjje-Anftirere (Solionger) eller andre Ilovdinger han vel neppe være

nog'en Tvivl underkastet Lister har fordum været stærlst hefolliet, hvilket

dets endnu i det 18de Aarhundredc tilværende mange Oldtidsminder vise.

Ved Indsoen Framvare finder man det mest heromte hlandt disse, kaldet

Siffcrsvold eller Seiersvold, so^ . menes at have været Kongernes Residenz

i Hedenolds Dage*).
—— - • Y

) Biiujs neslirivrisc over Norjje S.589; Topof^rapliisk Journal (1. c.) XIII, 4—5, hvor

Stedet hcslsrives saaicdes: "Der hcHiidcs endnu oycnsynlijj, som i fordum Tid, at

*'have vffiret lajft, af'i^lcnucfikclinand, en god Aluur ud j»aa Fjcldkauterne, af endeel

"Bmaa og slorstcdcci fladagtige, samt velskikkede Steen, ug Alurcns Bredde kan vel

'*liave været omtrent 2 Favne, men eller saa lang Tids Forlob lindes hverken Leer

«*cller Kalk; det tvivles og om at det der har været hrugt, da Stenene synes med
"hverandre passende temmelig godt. Slottet eller saakaldot SnlsfjeldcV^ (jlV. ovenf.

S, 464) "er omla^jt alt i en Hygning af Stiirrelsc Ost og Vest 20 Favne, men Nord

•'og Syd 58 Favne, alt fra Muur til Muur". Holm antager ellers dettc Sted for et

VikingehoUe, til hvis Anlæg paa denne Kyst Lciliglicden i sin Tid var særdclcR

hekvem; fjfr, ovenfor S. 473), Overhovedet er det mærkeligt med Hensyn til de

tvende nu omhandlede særegne Klippe-Indskrifter, at de begge lindes i Egne, som
liijrc til de rigeste paa Oldtidsminder i hele Norge. Schoninf/ fandt i Homsdalcii

de slorstc og vidtlofligste Stensæfninjjer, som han nogensinde havde seet, og Hmft
ndlrykltcr sig saaicdes (1826) om Framvarens Omgivelser.* "Vandsiie PræstegjeJd

"har cn usædvanlig Mængde af Oldtidsminder, et Bcviis for denne Egns Vigtighed

den /jrømcstc Oldtid. Wan stoder her, saa at sige ved livertSkridt paftGravhdie,

"og mange af disse ere af anseelig Stiirrelse". Midt imellem Farsund og Strommen
(ved llelvigfjorden) (indes Levninger af et Tingsted (o. s. v.). Dog befinder Skaalc-

Tolds (eller Skidicvolds) mærkelige Runesten sig endnu i en Bro, ligesom allerede

i Worms Tid! (^iCtnfts beskrivelse over Norge III, 665, 567). Af denne Runesten

(4iAl. lang, Al. bred, 1 Al. tyk, afhildet i 31onum. Dan. S. 503 (men aldclcg
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Det borer HI mine mange runologishe pin desideria^ at Runefjcldcl

og* Runeherget maatte paa ccng^an{f Lesog^es af en erfaren Runclsjender

0{f en dueliff Mineralogi, for at Indslsrilfterne af dem ret l;unne undersog^cs,

afteg-nes ogf forklares. Imidlertid maa man vel antage de overeeqsstem-

mende Beretninger af Flere^ at Runerne (i det mindste paa RunefjeldeC)

ere indgnedne med Stene (eller paa anden Maade)*), og^ saaledes finde vi

til disse fcolossalsfce Monumenter et allerede af Mineralogen undersogt,

slcjondt mindre Sidestylike i en Danmarks saahaldte Jættestuer^ — hvilket

vi nu straK nærmere skulle sog*e at oplyse.

Til Side 18-19, d04. 889, 306« 389
(jIV. Tab. VU Fity.l, 2>

Mystiske Binderiiner m. m. i underjordiske Hedenolds Stenstuer i

Norre-Jylland. Midt i Martz Maaned i837 gravede Selveierg-aardmand

Jens Christian Nielsen af Landsbyen Ullerup (paa Thye Land^ Helt-

borg Sogn, Hassing Herred , Thisted Amt) i en stor Kjcmpehoi, haldet

urigtig forhlarcQ har Arendt tajjel en ny Tegninu paa Stedet, hvorefter Runerne
tydelif; niaa Jæscs saaledes : Ranvnuk reisti Stein eftir Agmunl Urahasun ver sin

3: "Uanvci|; rejste Stenen efter A{;niund Rabesun* sin Mand", Til Resten, som
hos Worm hedder: sko/er bnrpi, har Arendt kun fundet fivaf^c Spor; « oq e hctegnc5

her ved 4, in ved b ved ^; ellers ere Runerne de saidvanlige norske.

*) yVorm har i denne Anledning (I. c. S. 505—506) optaget Efterretninger af Artupim
Johnsen om dc gamle Griinhendcrcs Selljærc (som brugtes til Skibe mod Soormc)
og en uudslettelig rod Farve, med hvilken de norsk-islandske Gronlændcre fordum
pleiedc at mærke de af dem solgte eller bortsendte llvalroslænder. Vi kunne nu
henvise herom til Griinlands historiske Mindesmærker III, 48—49 samt Hafns Anti-

qvit. Amerieaiiæ S. 2^59—2705 — med Hensyn til den Ucrctning af Præsten IVicolaus

^arfeson, som boede paa llitarncs i Island (henved eller furend 1()04), at han selv

undertiden havde fundet saadannc Ilvalrostænder, opdrevne fra Lasten af en Griin-

landsfarcr, som forliste der ved Kysten 1266, forsynede med rode Mærker i dc saa-

kaldte Maalruner (mdlrnnir, sædvanlig Runeskrift), hvurvcd Tændcrnca forsUjclligc

Stdrrelso og lieskaflcnhed (som Handelsvare} tilkjcndcgaves. Man undredes mest
over Variglieden af den rode Farve, som benved 3J Aarhundredcrs Omtumling af

Rulgernc ikke havde kunnet udslette, tifr. ovenfor S. 512 om Klippe-Indskrifter i

Sibirien med uudslettelig rod Farve; slige skulle og iiudcs i Pcrmicuj dc Gamles
Rjarmeland.



Lundhoi *), paa sin Eiendomsmarlc, for at indrefte deri en Tejflovii, Ar-

beiderne vare trænjrte indtil 4 Alen nedcfltcr i Iluicn, da de stedte paa

en svær Sten. Ved at rydde Jorden bort saae de at den udgjorde en

Dælcstcn eller Overlig-gfer**) af en saakaldet Jættestue eller Hedenolds-

Begravelse. Om Sjeldenbeden heraf Imndc Bonden ikke gjore sig^ noget

rig"tigt Begreb 5 hvorfor han strax sprængte en eller to af Overliggerne,

for saaledes at kunne undersog-e Gravstuen (hvori han meente at Skatte

mulig kunde flndes), klove de store Stene til Gjærders Anlæg og derefter

indrette den paatænkte Teglovn i Hiiien. Til Lykke rygtedes denne

Opdagelse dog snart, især ved den særegne Omstændighed, at Graverne

havde truifct paa Skrift, som de ikke kunde læse. Foruden Stedets Sogne-

præst Dr. Blichfeld var Skolelærer og Kirkesanger Kjer i Bodum en af

de Forsie^ som af videnskabelig Drift interesserede sig for Sagen, han

undersiigte Stenstuen den 19de Martz, hvilket dog var besværligt, fordi

en Deel af den klovede Overligger var faldet ind i Qoien, hvorfor man,

frem og tilbage, maatte krybe over den, Næste Dag beskrev han sin

Undersiigelse i en formelig Beretning, der senere blev indsendt til Com-

missionen for Oldsagers Opbevaring, ledsaget af forskjelligc dertil horende

Tegninger. Det saaes deraf, at den underjordiske Bygning bestod af 5

Hovedafdelinger: 1) Gang til Indgang (som etslags Forstue) fra Ost-

kanten; for Indgangen var sat en tynd Sten og fyldt tilmed mindre Stene

udenfor,' — 2) en lang Stenstue fra Syd fil IVord, — og 3) et mindre

Stenkammer (bedækket med en eneste Overligger) mod Vest. Rygtets

Beretninger om Skrift bekræftedes da strax, dog kun paa en af Væg-

*) Aiifr. Bn{r|rcscn kalder den Lundchoi saavcl jiaa cn hcrncdenfor ommeldt Tegning som
i Vajilsct: Den danslie Stat 0840) S. 307. Iivor det hedder: "Mere nordlig" (end Næs
Sund, otFærgrstcd mellem Thyland ogAlors) "er paa den Ituic Kyst af Visby Bred-

ning imellem Kirlschycrnc Heltborg og Visby, cl stort og meget mærkeligt stcensat

Gravkammer". Hoicn iiggcr henved 3iMiiI i Sydvest fra Kjobstaden Thisted, 800

Skridt iisten for Landcvcion til Odsund. Ellers ligger Gravhoien meget nær ved

Limfjorden, af hvilken en Vig forhen menes at have gaaet tæt 0]i til dens Fod.

De vare fra til 5 Al, lange, 2 Al. brede fra 1^ til 2 Al. lykke.
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stenene. Hoien Lestod fra det Overste til en Dybde af omtrent 4 Alen

af en sort Ajjermuld, men derfra og: til Bunden, af seit Guullecr. Den

er 7 til 7|A1. dyb, oj; dens Grundflade er %GS8 Alen*). Stedets

So(fnepræst, Bliehfeld, foretog^ paa samme Tid, eller endojy liort for, i

Selskab med Pastor Djorup fra Hassings , lig^nende Grandslsning-er og

pjorde de forste Skridt til at udvirke dette Mindesmærkes Conservation

hos vedkommende Hcrredsfojjed , Justitsraad de Fischer ^ som med Iver

to{f sig af Sa[jen, standsede for det forste Bondens Forehavende til det

Heles Forstyrrelse, samt lod den ved Overli{yp;erens Sprængnin^y dan-

nede Aabning" dække med Træværk og indrette en Dor derpaa; denne

Fremg-angsmaadc stadfæstedes og understottedes snart af Amtmanden,

Conferentsraad Faye**). Frugten heraf var en Række af Undersog*el&er,

Aftegning:er og: Berctning'er, der indsendtes deels til Commissionen for

Oldsagers Opbevaring, deels til Oldskriftselskabet, som hver for sig^, fra

sin Side, kraftig* virkede til Monumentets Frednings og- Oplysning*.

Af de archæologiske Beretninger om disse Gjenstande, ledsagede af

Teg-ning-er, indkom efter hinanden (foruden den forstnævnte) disse i Aaret

1857: fra Pastor Madelung til Vang (med en Tegning af Procurator

Thordsea til Thalias Minde) af 14de April; Pastor Blichfeld til Visby af

G.Mai; Gaardeier Dr. Kruse (uden Datum)^ Cand. J.Steenstriip af Juli

og: 5. Sept. med den udforligste Afbildning: af Indskriftens Charakterer,

samt en Tegning: fra Capt. Aug. Bajj-gescn af sidstmeldteDalo over endeel

af de paa Stenen anbragte Figurer. Af disse ellers tildeels meg*ct detail-

lerede Underrelning^er ville vi sog^e at meddele vore Læsore det Vig^tig-ste.

*) 1 tlcnnc lurstc licrctnin|j; incddelos fulj^cndc: "Olntidt de Stonc, som vare udbraj^tc

af lloien, fandtes tvende af en c|jen Dannelse. Den eue var omtrent f Al. laujj, 9
a 10T<ini. Diameter, den ene Ende øandslie afrundet, den anden {|and8lic flad og
cylinderdaniict. Den anden Steen var akhurat af samme Dannelse oq Fi{;ur, men
ikke aldeles saa lang;".

Disse Foransta](nin{;cr ajfjirobercdcs senere af Rc^'jcrin[;('n, som, efter Grundciercnfi
Forlangende 0{; Vedkommendes Indstillinf;, bcvi1{;cde ham en Godtj^jurolse af200Ubd.,
imod at afslaae lloien o/; et Stykke Jord som Vci dertil til det On'entli;;c, for at dette

Olditdsminilc kunde blive vedli{;cUuIdt o^; tilt>jæn{;clit];t.
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4

Det bele Monuments Grundtegning er saaledcs meget niiiagtig

blevet mcddeelt af Hr. Kruse:

15 J
I

med den dertil borende Maalestols paa IS A.1. og disse nærmere Forklaringer;
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A ei* tiet store Gravkammer, som er 12 Al. lanjft, AL hoit, fra

5^ til 3^ Al. bredt.

B det mindre Gravlsammerj 5 AI. i CII9 1J Al. hoit.

C Ind(fan{fen mod Osten, 1^ Al. Iioi, l^Al. viid, 3 Al*. langp.

D en aflanjf Sten, vel ^Al. i Gjennemsnit, som er lagt for Indgangen

til det mindre Gravkammer.

E den ene Sten paa den sondre Side a( Indgangen til det mindre

Gravkammer, med fordybede Figurer.

F den anden Sten, til sammes nordre Side, med fordybede og ind-

gnedne Figurer.

De hoieste Spidser paa de store Vægstene ere alle lige hiiie;

enhver Sten beriirer den aaden i stiirre eller mindre Grad, men Aab-

ningerne mellem dem ere udfyldte med Flækker og mindre Stene, samt

klinede med Leer. Mellem de 5 Overliggere (over den storste Sten) var

der nogle Aabningcr, som dog vare dækkede med svære kileformede

Stene, af hvilke en var saa stor, at 4 Karle neppc kunde rulle den paa

den jevne Jord«

I det store Gravkammer er Gulvet af Leer; i det mindre Grav-

kammer bestod det derimod overst af et Lag Gruus, derefter et Lag

Leer og under dette fandtes flade og tynde Stene, omtrent et Qvarteer

dybere end Overfladen. Dette Gulv blev omrodet i Forventningen af at

flnde kostbare Oldsager, som ikke fandtes. Gulvet er her lidet lavere og

Loftet betydelig lavere end i det store Gravkammer. Ved Indgangen

staaer en Sten som et Dortrin, der gaaer noget ned i Jorden og hæver

8ig omtrent et Qvarteer over Gulvets Flade. Forovrigt var denne Ind-

gang, ved den forste Opdagelse stoppet til med stiirre og mindre Stene,

lagte ovenpaa hinanden.

De store Vægslenes Sider ere vel indvendig flade, men aldeles ikke

tilhugne; dog synes de, hvor Indskrifterne ere og forend de bleve anbragte,

9t være blevne afslebne eller afglattede ved Gnidning med andre Stene,
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Naturforskeren Hr. Steenstrup har især Cmi^U > 1857) med

al mulig Omhu og IVoiagtighed sogt at aftegne Figurerne paa de tvende

Stene ved Indgangen til det mindre Gravkammer. Hans Bemærkninger

ved den af ham indsendte Tegning (den udforligste vi have, her med-

deelt Tab. VII Fig.S, 6)*) anfore vi her saalcdes:

a) ^^De Figurer, som cre tegnede med tykke Blæksfreger, ere virkeligen

^'fordybede i Stenen^ saa at de med Fingrene lettest kunne forfolges,''

b) "De med en finere Blækslreg antydede ere ikke fordybede, men kun

"angivne ved maiic Slagpleitery der for det meste ere stillede vexel-

"viis og maa være indhugne ved et tilspidset Instrument."**)

c) ^'Den paa den holre Sten satte Blyanfsfigur er snarest at betragte

"som indgneden^ thi Stregerne ere indtil en Tomme brede og slet

*'ikke fordybede. Uagtet jeg i lang Tid ansaae dem for at være

"noget naturligt i Stenens Struetur grundet, er jeg dog fuldkommen

'^overbeviist om at de ere frembragle i Stenen ved Menneskehaand^

"hvilket især stadfæstede sig, da ved de gjentagne Vadskninger ***)

"en saa lang Fortsættelse af den Figur, der i Førstningen syntes at

"ligne et Vindue, lod sig tilsyne."

) Med llcnsyu til Figurernes Dimensioner kan det bcmærlics, at Pastor Blichfcld ved

at manic den lorstc Confijruration paa den venstre (eUcr Rydlijje) Vægsten fandt,

at Ilovcdstavens Læn(;de var 15 Tommer, men Tvcrslrejjeus 1) T. Delte stemmer
ganske overeens med Capt. KnggCRcns Aftegning af denne Fijjur nicd Hensyn til

Langslrcgen, men Tvcrstrcgen cr noget længere efter den sidstnævnte.

*) Dette har Capt. Bajjgesen end lydeligere efterlignet ved sin Aftegning i ^ sand Stor-

rclsc, — men den nngaacr kun (om ovcnmcJdt) en Deel af den lioire figurerede

8tcns Charaklerer. Den fremstiller bedst deu heromliandlede Indprikningsmnnccr,

hvorfor vi her meddele folgcndc lille Priive af hans Tegning:

•**]) Disse Vadskningcr hicve foretagne med stiv Borste og Sæbevand; de bicve gjen-

tagne 3 og undertiden ved tvivlsomme Figurer liere Gange. Vi maa tiervcd henvise

til det Ovenanforlc om de indgnednc Kunebogslaver paa Ritttcfjcldcf i Framvarcn,

af hvilken Art tillige de paa Rtmehergcl i Ronisdalcn (8.501) rimeligvis ere, thi jo

mere Vand man iiste paa dem, des tydeligere blcve de.



Mere end de qndre Figurer er det nodvendijjt at betrajjte Stenen

i no{yen Afstand og* at lade en bestemt Shyiyg-c falde paa den, for at see

dem i Sammenhæng*. Vicgstenene erlslærer Hr. Steenstrup (selv en ud-

mærl^et Geolog) for store Granit-Rullestene*),

Man maattc vente at finde betydelige eller mærliværdigc Oldsager

i denne store underjordiske Bygning , men Haabet derom blev næsten

g-ansfce slcuffet. Do{f fandt Graverne i HoiensJord, ovenover det mindre

Gravkammers Loflt^ en udmærket smukt Exemplar af en Stenhammcr**)

lignende dem, som ere forestilte i Tidsskrift for nordisk Oldkyndigbed

IsteBd. 2detII. Tab. III Fijr.41 ogiS (Hamre med udbugetEg- og- Bane,

Skafthullet i Midten o.s.v.). De findes mest i Gravhoie fra den nordiske

Hedendoms ældste Periode. — I det store Gravkammer fandtes aldeles

Intet***). Derimod fandtes i det sydvestlige Hjorne af det mindre Grav-

kammer et Par smaa Stykker af en Leerurne^ som smuldrede i to ved

Berorelsen, nogle g^anske smaa Stykker Bccn og 3 til 4 stiirre paa omtrent

et Qvarteers Læng-de, men som man ikke ændsede ogr kastede bort.

Enkelte af Beretningerne melde det samme om Æke og brændte Been.

Pastor Bliehfeld meddeler og* folgende i denne Henseende vijftig-e Be-

mærkning*: ^'I det lille Kammer synes noget at have været opbrændt, da

der findes Sod paa Væggen".

I Hjcrs ældste BcrGtuing hedder det og: "Stenene er mcstendeels komne fra Fjorden,

hvilket sees af de sortohrune hrcde Striber oij Itclter, der ere omliring dem, Jigc-

8ora der sees ])aa Stene, der 0|){;ravc8 i Fjordsidernc".

**) Dens Storrelse ojy Væfjt er saa nhetydelif;, at dipn ncppc Isan tænkes at have vairct

bestemt til krigerisk Krujj; den synes at have været etslaj^s l*ra|jtstykke, enten an-
vendt til Amulet Qxcr for don liele underjordiske Hyifning?) eller som Tc/fn ]iaa en
Ilovdings Værdighed, eller til en ånden nu ukjendt Itcstemmclse. En li{;ncndcBe-
mærkninjy er bleven (jjort i TidsskriftetXli c.) S. 434.

**) Pastor Bliehfeld anfiirer en Omstændighed, der vilde være saarc mærkelig;, hvis
den kun kunde bevises; Skolelærer Kjers Siin har nemlig; forcfjivet, ut da han vilde

udpiilc no|;et at Lccrudspæknin{;cn mellem 2 af Stenene i den nordre Ende af det
store tiravkammer 0|; række llaandcn ind, fandt han en Lok Menneskehaar af rodlig
Farve, — men Hheldi{;vis la^de han den paa Jorden, ved iloicn, kunde siden
ikke iindc den.
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Om de store underjordlslæ Slensfucr af dette Slag^s*), især de

egentlig-st saalialdte Halvlsorsg^rave, har i\7/A'5on anstillet sindriffe og udfor-

lijje Undersog-elser i hans belsjendte archæologislse Værk**). Dertil Lar

han mcddeelt oplysende Afbildning*er af to saadanne i Vest- Gotland

(Axvalla Og* Orresafer), en paa Sjælland (,Rii*shoien paa Baroniet Stampen-

hovgy AntAnn. 5dieBd. Istell. Tab. 2) samt to paaMoen, den ene ved

Rodding-e (sammesteds 2det Bd. 2det H. Tab. 1 ogr 2) og: den anden i

IXærheden af Stege, aabnet 1836, efter Grosserer Hagles Foranstaltnings,

i Nilssons Nærværelse, tilligemed med end een af samme Form.

Disse iog overhoved andre slige danslic) Bygning-ers Materialier

og Opfiirelsesmaade stemme i Hovedsag-en med den her beslsrevne ved

Ullerup***), men denne er dog^ forslycllig^ fra hine deri, at Gangen er

hortere og^ det inderste Gravhamincr et særegent Tillæg. De i Vest-

Gotland opdagede ligne vel i Formen de af Nilsson afhildede danslce,

men afvige fra dem i den Omstændighed, at de findes i uhyre store Sten-

hoiej der aldrig- synes at være blevne bedældæde med Jord.

Det er tilstræhhehg oplyst at slige underjordiske Anlæg' ere tildeels

blevne benyttede til Gravsteder for flere eller færre Personer af beg-g^e

Om dcin overliuvcd, især dc daiisliC, kunne vi henvise til Molbechs Fortæl]tn{rcr og

8kildi'ing;er af den danske Historie Istc Deel (1837) S. 34—39; Sjoborg JNumcnklntur

fiir Nord. Forniilsk. S. 135—'13G, 152—164 (h\or dc dog sammenblandes med andre

no|;ct lignende Otdtidsbygninger]); ff^nllmnn OfVersigt af Svcnska Fornicmningar

(Vitlcrli. Hist. och Acad. Selsk. Ftirli. XIV, 74 o. f.). Jfr. mine Uidrag til nordisk

Arcbffiologie (1826) S. 43-45.

**) Skandinav/ska Nordens Urinvdnarc, 2. Hiifte (1838) 3dc Kapitel S. I—13 Tab. C.

Alle danske Hoie (saavidt mig er bckjendt), der indbefatte slige Bygninger, crc

opforte af Jord, ligesom mange i Krim og dets Omegn (fordum beboet af Sauro-

matcr o. il., vore Forfædres Stamforvandtc), som indeslutte store Gravstuer, opforte

af Stene uden Cement (som mau mener fiir Alexander den Stores 'l'id), af forskjel-

lige Former; nogle ligne en nagcrovn, andre danne cu beel Kursligur (saa at de
liundu kaldes Heelkorsgravc) o.s, v. I disse Grave bar mau fundet mange Oldsager,

der riibe græsk Kunst og asiatisk Pragt m. m., og som tildeels pryde de kciserlige

Aluscer i Si. Petersborg, skjiindt saarc mange forlængst ere odelagte eller indsmel-

tcdc. See Clttrkc Ucise durcb Kusslaud und die Tartarcy S.3U0, 455. Mærkværdigt
er det, at man i disse Uiiie linder Lag afSiigræs eller Atarbalm, ligesom undertiden

i vore dauskc.
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Kjon og^ alle Aldre indtil 20 eller flere i Talleh I en enkelt har man

derimod fundel: en Mængede af Sten- og^ Ravsag^er, men intet Skelet

(nemlig i den ene ovcnommeldte paa Moen, aabnet af Hr. Hage).

Nilsson troer, at denne Art af Stenbyg-ning-er, stedse forsynede

med Gange til Indgang fra Syd eller Ost*), ere opfiirte af Skandinaviens

ældste Indvaanere, livilke han mener have været Esldmocr eller Lapper**),

horende til den mongolske Stamme. Han antagper at kun saadanne Hoved-

skaller og Beenrade, som tilhore denne Menneskeart, findes i Halvkors-

g*ravene ligesom og at kun Stene og Ravsager hidindtil ere blevne

fundne i dem****). Til disse Kjendsgjerninger i Forbindelse med de af

*) Herved maa det hcinærkes, at Engclsloft fandt ved Oudriip i Slet Herred, Vihorfj

Stift i Jylland en »auimcnliængende Hække eller XWyny^c af Slenstucr, hver af 8 til

12 Alens Indhuld, hvortil der var to Indf^anjic, cn fraOst cm anden fra Vest.

Gan{;:cnc vare lavere end Stuerne, men 8 til lOTod lan^rc. Vi henvise til hans inter-

essante Beskrivelse over det Hele i ISycrups Hist, stat. Skildr. IV, 61—64.

**) Allerede LngcrOrintf yttrede den Mening at Finnerne havde været Svcrrigs ældste

Itebuerc, Oj^ Rask bifaldt den af s|irogli^c Grunde. Af Nordens ældste i lligsinaal

udtrykte '^1 raditioner har je{; (1820 o^r 1828) sogt at uddrajjc det Resultat, at Fin-

lappcrnc der skildres som vort Nordens Urindvaanerc. Kilers er denne Sætninj; nu

bleven historisk udviklet oq bekræftet ved Molbech og Petersen. Det maa dog
bemærkes herved, at Lapperne i de af dem for nærværende Tid beboede Lande
ikke vides at have opfort kolossalske Stenbygninger, og ci heller at have boet i

underjordiske Vaaninger. Deres Hytter ere opftirte af meget lette og Itisc Matc-

rialicr for idelig at kunne ilyltcs, hvortil deres nomadiskc Lcvemaadc nodvcndigvi&

maa give Anledning. Det samme kan an fores om de eskimoiske Gronlændorcs

Sommerboliger.

**) Dette er, som cn almindelig Sætning, blevet modsagt af Eschricht, der antager at

uogle i sandanue Gravstuer fundne Hjerneskaller have cn særegen Dannelse og

bore til cn Gren af den kaukasiske Alenncskcstamme, mindre af Statur end de ellers

bckjendtc (med Undtagelse af enkelte i Indien cvg Irland fundne Hjerneskaller).

yUsson er ikke bleven ovcrbcviist ved disse Indvendinger — og det er mej;et at

onskc, at fortsatte Undcrsogelser over saadanne Opdagelser stedse mere og nure
kunne oplyse denne i liistorisk-cthnographisk Henseende yderst vigtige Sag.

Ogsaa herimod synes adskillige Indvendinger at kunne gjiircs. fi^allmftn har be-

mærket (I. c. S. 79), at en Jernpil fandtes i den bertimte Halvkorsgrav pua Axvalla

Hede. Lignende Iagttagelser ere gjoric ved tvende i Nærheden af Jægerspriis op-

dagede Gravstucr. Den ene af dem og de i den skete Opdagelser er kortelig om-
meldt hcrovenfor S. 387—388. Jeg har gjort JSilsson opmærksom hcrpaa, og hau
bar givet det Svar, at de gamle lleskrivelser over lloien ogGravstucn med dc deri

Hjorlc Fund ere saa utydelige, at intet sikkert i den herumhandledc Sag kan bygges

derpaa. Utvivlsom cr derimod en anden Underretning, som gives i Nordisk Tids-
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ham anstillede lioist A'igftlg'C Undersog-elser over de $I;nnd!navisI(c Steii-

arbciders Brug til Jag-t 0{f Fisfcerie, i Overeensstcmmelse med de dertil

sfciirt for OMUyjulighed (1830) III, 300—302 over 0|>f|raviiiiif;en af en lloi (blundt

manjjc andre), som Ils. IJ(;I. Iloilicd Kronjirinds Frederik (nu Præsident for det

nordiske Oldskrirtselskah) lod forelnfje 1834 under sit 0|>li»ld |>aa Jæ{>;erspriis. Jeg
tillader m'i^ lier at meddele et Udtogt; deraf: I en af de sydli{<;8tc o{r storste llbic

•*varc slore Slcnkammere lijcndclij^c red det at Jorden var borllajrct fra oven af

"lloicn, 0(1 de sforc Overlijfjjere liom tilsyne. Prindsen lod forst ved den ostli{);G

'*Sidc Jorden borttajyc, ojj der viste si/; da et lidet Gravkammer, dannet af 7 j»aa

•*Enden satte Stene med 3 Overli/j/yerc 0|; en stensat Gan|;, der vendle li/;e ud mod
Sonden. Den indre lnd{;anf; var lukket med en Ilad Sten. I dette (jravhammcr

laa Benene af to Skeletter samt tre riinlknivc uden llaandtaf;;, mulif; Spydspidser,

den ene 6 oj«; de to andre 4 Tommer lange, ikke som de sredvanlijje af f;raa, men
"af en riidlifj qvartsijj Sandsten en væverskytteformi(f Sten af samme Slenart,

*'3 Tommer Ian/y. Da man skal have fundet Stene af denne Form (jfr. |{.I S. 435

'*TaL.IV Fif;. 48) bcla(yt med cn Mctnlskinttc, hvorfor nof;lc have villet henforc dem
**til en senere Tidsalder, er det vij»tif;t at see at hine ere fundne i en Forbindelse

*'som den heromtalfe. Det er ikke bekjendt at no[;ct Exemptnr af dette Siajjs Stene«

**hvis Ucstcmmclse endnu ikke er oplyst, forhen er fundet i en hedensk Gravhiii, men
**vor Formodning;, at de henhiirle til den hedenske Tids Oldsa/jer o;; have været

"bru(;tc endojjsaa i de ældre Perioder af denne, er saalcdos blevet fuldkommen be-

**kræftet. 1 Gangen ind til Gravkammeret laac en lille 6 T. lang Fliiitkniv med et,

<*dog ikke meget bestemt llanndfag. I samme lloi og i samme Retning fra Ost

"til Vest stodtc man, ved Siden af dette Gravkammer, paa et andel omtrent dobbelt

•*saa stort, men forovrigt af samme Indretning ; Indgangen ligeledes mod Syd. I dette

"sporedes i den iistligc Side 8 Skeletter og i den vestlige 1, tilsammeu i); ovenpaa

'»hvilke laa et Lag af Sand og ovenpaa dette igjcn cii stor lUnmp af sftmmcnrustede

^^Jcrnsnffcr^ der havde tiltrukket endeel Sand og var 15 T, lang og paa dot tykkeste

"af 5 T. i Diameter". — "Der fandtes ellers to temmelig brede og korte Flint-

"eamt en tresidet Piilspids af Flint, 4 T. lang, ei aldeles færdig mon dog paa det

"nærmeste tilhugget, og det, som man tydelig kunde scc, afen Flinlllække, ligesom

"vi have ommeldt og fremstillet B. I S. 431 Tab. III Fig.28, 29 og 30. Hvorledes

^'Jernsatjcruc ere komne i denne Grav, og Hensigten af at lægge dem i en liile

"Bunke ovenpaa det Lag, der dækkede Ligene, er ikke let at forklare. At de for-

«^modentIig ikke hiire til den Tid som Steenoldsageruc, der fandtes dybere nede,

"synes alt, hvad man forhen har fundet, at vise. Det sædvanlige bekræftes ogsaa

"ved denne Undcrsiigclse, nemlig, at man i lliiie, hvori ere store Gravkamre af den

*'Art med Indgange, oftest linder Ligene ubrændte og næsten ene Stensagcr, hvorfor

•»man neppc feiler meget, naar man henregner disse Hoie til de ældre Perioder, ligc-

"som nuKlsal de, hvori findes Træl>ygningcr , sikkert henhiire til de yngste. I den

"mellemste Periode har man mest brændt Ligene og i Almindelighed ikke behiivct

saa store og med saa megen Miiie opfiirtc Gjemmer for Uiner, hvorhos bemærkes,

at endeel af de i Steengravkamrenc hensatte Lcerkar ikke maa betragtes som Grav-

''urncr, men som Gravkar, hensatte i cn anden Hensigt end at bevare den Diides

"Bcen; andre synes, som vi tidligere have bemærket, senere at være indsatte i Grav-

"kamrenc. En anden Erfaring der mere og mere bekræfter sig, er den, at de

60*
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blandt Eskimoerne Osæv i Gri3nland) foreliommende Paralleler, I?njtfcr

Nilsson en vistnok fuldt saa slaaende oy lioist træffende Sammenli{fnin{j

"Skeletter som lindes i Stecngiavlsamrcne, nllenc i Forbindelse med Slecnsajjer,

•'erc ci aC hctydclij; Stiirrclse, snarere mindre end de Mennesker, der nu leve i

•*vore K^pie", Hertil konunc de Eflcri'etnin|;er, man har om tvende mærkva!rdif;o

StenHtiicr ved Landsbyen Udleirc i Sjfelland mellem 81an{rorup ojj; Frederikssund,

udfdrligst oq noia|;;tij;.st omhandlede i Sojfncpræstcn , Ur. jMohls i Foreninjj; med
IJ, luiudsen aflnttede historisk-anlikvariske Kcfikrivclse over Snodstrnp- 0{; Olsfykke-

Soijne, i Ann. for nord. Oldk. 1839 8.304—.367. Den lorst opdajrcdc er beskrevet

af Molbceli i hans Unjfdomsvandrinyer S. 37(>—382. Selv har je|f, i Selskab med
Rafn ofj van Ilettcma ffra Leuvvarden), ved lljelp af Ur. Pastor Alolils omhy/[|>:elij;e

Veiledninfy, besect disse HalvkorS(;ravc. Den sturstc af disse Jættestuer blev op-

daget i den snakaldte MollcUui hcnvcd 1797. Dens novcdby{;nin|; , af oval Fijjur

(fra IVord til Syd), er indvendt;; 11 Alen Ian/;, i Midten 4^, i be^ffje Ender Si A).

bred Of; 3 Al. 3'rommer hiii. Gan||cn, som vender mod Osten, cr 7|: Alen lanj;;,

1 J Al. bred, l| (yderst) til 2J: Al. hiii. De i Uoien fundne '*af den der i Byen

boende Bonde foreviste Oldsager" vare, foruden Levninjjernc af en Urne, 3 Kiler

Og 7 (af Stiirrelse nofjcl forskjelli^je) Knive af Flint. Opdaf^elscns Historie blev

hverken oflicielt eller vidcnskabcli{[ underso(;t; nogen Tid efter bcsiigtes Jaitteslucu

af en Ur. Stub, som beskrev (men in{;cnlundc rigtij;) dens Dimensioner m. m, oj;

saae dc ovenmeldtc i Bondens Forvarinj; værende Stensager, men han saac desuden,

hos cn anden Mand, Stykker af cn anden i Uoien fundet Leerurne , hvorved der

da endnu klæbede nogen Aske, og det blev ham fortalt, at 8 Lig: (eller Skeletter)

desuden vare blevne fundne i Gravstuen. Saaledes maa det være rigtigt, hvad

Biskop Munter (som selv ved Visitatzer paa Stedet havde bedst Leiliglied til at til-

veicbringe dc p aalideligsto Underretninger) 1810 skriftlig tilmeldte den Kongelige

(kommission for Oldsagers Opbevaring, at man der havde fundet to smaa Urner med
Aske samt endvidere "et sunderbrudt IMheravmrtV* . 1819 indsendte Stedets da-

værende Sognepræst, Ur. Feld, til Museet en Stcnmeisel af Flint med huulslebet

£g, der fandtes i samme Stenstue. Fnd cn noiagtigcrc og fuldt saa overbevisende

Efterretning har man om Indholdet af den anden Stenstuc i Uarpngers Uoi , forst

opdaget 1835 af Jordloddens Eicr, Gaai'dmand Bendt Pedersen, indvendig af 9J^AI,

Længde, 4 Al. Bredde i Midten, 3 AI. Iloide; den laac i samme Betning, nicd en

Gang fra iist, oJ Al. lang, 1 Al. bred og If Al. hiii. Uan leverede kort efter til

Museet lolgende Oldsager, hvorom vi aufdrc den ofiieielle Beretning (af Tidsskrift

for nordisk Oldkyndiglied 1835 UI
, 305): "Fremdeles" (foruden to Urner, 5 Flint-

knive og et sjeldenl Flintrodskab , fundne i en Uiii, kaldet Tjiirnehbi, aldeles for-

skjcllig fra den her beskrevne) "HO/y/e MclnUfttjer som vare fundne oven i Urticr,

*Ulcr stofle i cl forrtfjc Ejteraar nnhuct stort Stecugravkammer^nvni\'n\ (d) en 3^ T.

"lang fironccliiiiv med llaandtng, der ender sig i to smaa Omboiiiinger, og med
^'snuia Zirafer, indslaaedo paa begge Sider tæt ved Byggen; (e) cn større og cn
^^mindrc dobbelt tSntip af sanintc Aletal ; (f) tre iVnnZc, ligeledes af Bronec, af hvilke

"den ene udmærker sig ved at Skaftet, der paa dc sædvanlige hnr været af Tric,

*'som lindes aldeles fortairct, her er af Metal og bevaret". — For ikke at anftirc

de Tilfælde, i hvilke Bronccsagcr erc fundne i Forbindelse med Sten- og Bavsagcr

i Gangen til slige Gravstucr, eller og lige ovenpaa disse slutte vi disse Opteg-
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mellem HalvLorsfyravene og^ de sjeldne runde Stenstuer (med Gan{y)*)

paa den ene, og^ Eskimoernes BoIig*er i Vest- og* Ost-Grunland paa den

xiclscr med et Uddrag af Hr. Worsaacs (cn ung haabcfuld Oldgrandshcrs og heldig

Samlers) Beretninger om Undersiigelsen af to Stcnkamrc i Veiby Sogn (Frederilis-

borg Amt i Sjælland). Der har for været cn stor Mængde af slige illindcsmærkcr,

men de Meste cre nu forstyrrede. I Ruinerne af cn af de sttirslc ([kaldet Lsahsdys),

hvoraf cn Isolossalsk Overligger for cn Tid siden var hicven sprængt og hortlaget»

fandtes i Aarct 1838 et Gravkammer, der var (ligesom mange lignende der i Egnen)
opfyldt med fast stampet Strngruus. Efter en Da{;s Arheidc med to Mand blev

det renset, og hcfandtes at være af (> Alens Længde, 8 AI. Bredde og 3 Al. Iloide,

hvori Sidevæggene dannedes af 7 a 8 store, paa dcu indvendige Side lladc Stene,

af hvilke Bonden dog havde sprængt nogle paa samme Tid som Dæl.stcncn. I Ost

lidt til skal der have staaet cn meget stor, men ganske ilad og tynd Sien , lige-

som cn Diir, hvilken nu var omvæltet og ganske tildækket med Jord. Skaar af Urner

fandtes og meget ubetydelige Spor til -et Skelet, men derimod cn stor 31ængdc

forarbcidcde Sten- og Bavsager, hvoriblandt smaae Efterligninger afOxcr ug Hamre,
forskjelligc Perler m.m., 18l5iler, 2 Mcisler, 14 Flækker, cn Pilspids m.m. af Flint,

lorudcn ct tilslebet hnlvrmult Stykke af særegen Form, 4JT, langt. Det fandtes

over 2 Al. dybt, midt i Gravkammeret, ovcrlnthkct fif Jctiirnst^ fordi det havde

Jig(;ct ganske tæt ved ct Stt/kkc krntnt hoict Jern ^ 2^T. langt og 2T. bredt, som i

Midten cr gjcnncmborct, hvis Bestemmelse nu noppe vil kunne udfindes. Ved Sidcu

af dette fandtes nogle smaa Jordklitmpcv, gjeiinemhætiglc nfJci-nrnst, En fivsfetand

af almindelig Slags fandtes midt i Graven. — Den anden store Stendysse fandtes

|)aa det saakaldtc Hanebjerg tæt ved Stranden, af alle den bedst bevarede. Paa
cn liden, lav, af ISStcne omsat lliii fandtes 2 Gravkamre, hvert bcstaaendc af 5
Stene i Rundkreds med en meget stor Overligger, Ethvert af dem var omtrent

af 3 Alens Diameter og 2^ Al. iiiiidc. Det nordlige havde for været undersiigt,

mon i det sydlige vare Stenene ved Indgangen i Ost styrtede sammen, hvilket havde

forhindret tidligere Eitcrgravningcr. Det blev niiie undcrsiigt i Mai 1839, hvor

man da fandt 2 Skeletter, som laac med Hovedet mo<l V., Benene mod 0., men som
vare saa fortærede, al kun meget faa Levninger af Hovedskallerne og kun faa Tænder
kunde optajjcs. 1 det fandtes nogle fortærede Levninger af Uav, 2 Uiler, 3 Pile-

spidser, en sleben Huulmrisel, endeel Flækker og cn iiuiv afFlintj den sidstmcldte,

omtrent 6 Tommer lang, sondcrbrodcs ved den vanskelige Gravning, saavclsom det

red Siden deraf nedlagte Jcriixttjkkc i Form af et iiitivshlnd, 2^ Tomme langt, fT.
bredt j ved cn Nagle paa Si4lcn var dette i den ene Ende J)efæslct til et Træstykke,

formodentlig sum etslags Skaft, som hensnuildredc ved ISerorelscn (Ann. for nord.

Oldkyndighed H, 171— 17(>). Vel hiirc de to sidste Stcnkamrc ikke til Halvkorfi-

gravenc, men snarere til de saakaldtc Jynovnc (eller Alterdysscr); ikke desmindrc
cr den der bcviislig fundne Forening af forarbcidcde Sten-, Rav- ogifernsager hiiist

mærkelig, ogsaa som analog med ovenmeldtc i Halvkorsgrave gjorte Opdagelser af

lignende Art,

*) En saadan cr fundet i Skaanc, i Åsahuicn ved Qvistoftc, omstændeligst heskrevct

af JSilsson i Idunna (l)de HiiUe S. 28f)-30l) med Afbildninger. Pan Biigcn, ved

Quuttiz, har man fundet ovale Kjæmpcgravc, bedækkede med Unde Stene, Murene
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anden Sule*), Dette maae vi med Hensyn til Grundformen fuldkommen

crfcjendej hvorimod det do{y maa bemærfccsj at Ostg:ronlændernes Huse

cre opforte med Sparreværfcs Tag" (med Undtagelse af Ganggen) samt

Muur af Jord og: Stene, som i Slorrelse ingenlunde l;unnc taalc nogen

Sammenli{jnln{f med Halvfcorsgfravenes liolossalsfce Vægstene, — samt at

Ostgronlændernes af Seoreshy beskrevne smaae runde Vaaninger (med

Gange) mcstcndeels erc nedgravede, som Huller, i Jorden, men have dog

etslags Tag (rimeligvis med Sparreværfc af Drivlommer eller Hvalfiske-

been, dækket med Græstorv og Mos). Kun Gangen er bedækket med

flade Stene**).

Islands kolde Himmelstrog, isolerede Beliggenhed, ringe Folke-

mængde og fuldkomne Mangel paa Skove m.m. node dets fattige Almue^

endskjondt den er af en ganske anden Herkomst end de eskimoiske Griin-

lændere, til en lignende Bygningsmaade. Ogsaa der opforcs Husenes

Vægge af Sten og Jord, men Tagenes Sparreværk dækkes med Græs-

torv***), De sleftesle Husmænds- og Fiskcrboliger have der virkelig

megen Lighed med de gronlandske Bygninger, selv i Formen, thi til den

aflange firkantede Vaaning forer en Gang, hvis Indgang meget hyppig vender

crc af Knmpcstcnc, 2 til 3 Alen liuic. I cn fiaadan K{a!ni|>e(;rav har man fundet 7

mcuncslicliijc Beenradc, som sadc i cn iCrcds; Ziiltncr lU'ise nncli l{u{;cu (1797)

S.*283. Li(;ncndc, men iirlsantct allan^;e Stcnslucr (som Grave} til siddende Lig

lindes paa TydslJands Fastland; scc lUcmm IJandbueh der germ. Alterthumsk.

(1836) S. 118—124 Tab IX,

) S. Afbildninfyerne til INilssons Vrerl« paa den ovenf. eitcredc Tab. C Fig-.VI, VII, VIII.

*) See Graah Rcise i 08tf;ronland S. 49. Scorcsl»y Journal of a Voyn/je to tlie cnstern

coast of VVesl-Grcenland S. 208—210 PI. VI. Tajjenc paa de ostjironlandskc IJyttcr,

som Seoreshy saac, vare ganske indfaldne. Sparrcværket Uavdc Eskimoerne rime-

ligvis bortilyttct til Bygningers Opforclsc paa andre Steder.

*) De mere Formuendes Vaaningfiliusc ere under Jordtaget liccll bedækkede med Planker

og indvendig panelede, med Trægulv, Glasvinduer o. s. v. — I indeværende Aarbun-
dredc er den islandske Bygningsmaade overboved bleven betydelig forbedret, og

Afvigelser fra den ældre tiltage paa furskjcllige iMaader. Især forkorles nu byjipig

den lange Gang, der forben (for Varmes eller Luunbcds Skyld om Vintcron) ansnaos

for uundværlig. De mest Formuende opftire ogsaa Husene bccll af Tommer eller

Bindingsværk, tildccis af tilhugne Stene o.s. v.
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mod Syd*). I Vaaningreii ere Beboernes Seng-e (ved hviJfce de, naar

de ere lijemme, mest opholde si{f) paa l)e{f{fe Sider ved Væg-g^ene

(ligesom i Grenland) o. s. v. Ellers have andre Islænderes fuste Jord-

eiendomme (enten de saa bruges af Sclvciere eller Leiere) Qvæg- og

Faareavl m. m. maattet foranledig^e betydelige Afvigelser i de islandslie

Bygning-ers Grundform fra de eslsimoislsc, og^ saaledes er den lang-e

Gang^9 som hos disse fiirer til en enkelt Vaaningsstue, forandret til en

Art af Corridor, der forer til forslijellige andre Udbygninger paa begge

Sider, paa den Maade, som Grundtegningerne i Eggert Olufsens^ Troilsj

Hookers o. 11. behjendte Yærlscr vise**). Desuden have de islandske

Bonder forslyellige særskilte Stalde og Udhuse (for Heste, Hornkvæge,

Faar o. s. v.). Paa Færoerne er Bygningsmaaden noget lignende. Den

almindelige Yaaning'sstue paa islandske Bondergaarde kaldes Badstue

(JUadsiofaJ ; den svarer til Færiiboerues liogsine^ som dog- mere lig-ner

Grenlændernes Yaaning^sstue, forsaavidt at den tillige tjener til Kjokken,

der nu paa Island er et særskilt Rum***). Det er vel muligt, ja endog;

sandsynligt, at de fleste islandske Vaaning^ers nuværende Bygning^smaade

om 1000 Aar vil være kommet g*anske af Brugfj naar dette forlængst

er skeet de nu brug-elijjes Grundformer vise Efterkommerne, at "en

^^saadan Bygningsmaade ikke vidstes at være eller have været brugt af

'^noget andet Folk i Verden" med Undtagelse af en eller anden hyper-

boreisk Stamme, haabe vi dog, at den fjærnc Fremtids Forfattere ikke

*) i^cunc luAretnin^ ved de islandske BoWqcv i AlmiiideH{;licd hniiærlics afJohnOlafscn
de» ældre Comtient 17(i0) som en Iicdoiiolds1eviiiii{r; i det ældijanilc Eddadij^t Rigs-

mal l.aldcs Fyrsternes Adelens Stnmforældrcs Holif; en Sal Qsalr; sce ovenfor

JS. 4G4) OQ dens Oov eller Indfj^anj^ sifjes at liave vendt mod Scinden; Dondens noli(;

derimod et Iluus (o. s. v.). Kdd. anticjv. III, 180.

*) Ilcbridernos tildecis de skolshc Hollænderes fattijj^c Indvaancres Jordhytter i det

ISdcAarliiindrcdc skildres som endnn simplere Ofj uslere (t.Kx. af /i»it7irtiirtii) Iu(;cn

Afdelinger fandtes i dem; selv i^lennesker Oj;^ Hrcaturc (endo^Svin) havde der fælles

Ophold 0*8. V. De fattijrc Shetlænderes Boliger ere endnu af en lignende Beskaf-

fenhed efter Ploycus Erindringer fra en Ucisc til Skotland (o.s.v.), 1840, S. 252 o. f.

••) See hnndt Beskrivelse over Færoerne S, 425—429.
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deraf ville so{ye at bevise, at de nuværende Islændere maatte Iiave værel

af eskimoisk, lappisk eller nordsibirisk Herkomst. Vi maa da og^saa

tag*e os iag-t for lig-nende feilag'ti{fe Slulning:er om vore ejyne Forfædre,—
endskjondt det er meg-et g-odl at saadanne alsidijje Undersog^elscr, afhvilke

Nilsson, som udmærket Oldg-randsker og- Zoolog* , har saare store For-

fjcnester, ere blevne brag*te paa Bane; det er meg-el at onske at de frem-

deles fortsættes og* fremmes, og^saa om den heromhandlede Gjenstand^

hvorom Mening-erne for Tiden ere saa yderlig- deelte, at en anden fortjent

svensk Oldg-randsker*) er mest tilboielig^ til at henftire Halvkorsgravenes

Opforelse til det 8de eller Ode Aarh. af vor nu bru{felig-e Tidsreg-ninjy.

Det er bekjendt, at Byg^ning'smaaden blandt Norg-es Bonder (hvis

Overflod af Skove do{f nodvendig* maatte anvise dem Tommer som Hoved-

materiale) efterhaanden har forandret sig- saare meg-et og- at deres Hog^

stuer for en stor Deel ere forsvundne; det vilde være interessant, om de

ældste blandt dem, som endnu findes eller forhen vides at have været fil^

bleve vel beskrevne o{f sammenli^ynede med den dertil svarende Byg^ninjys-

maadc i Norg^es Kolonier, som Gronland, Island, Færoerne, Shetland,

Orkenoerne o. s. v. Lig-nende Undersogelser over de ældste Vaaning-er

af dette Sla^s i Danmarh og^ Sverrigf vilde vistnok ogf være meg:et at onske.

Dette Onske maa for os blive saameg^et mere levende, som IVilsson

yttrer den Mening-, at nojyle af den fjærneste Oldtids Jættestuer (eller

Halvkorsg-rave) virkelig* have tjent til Vaaning-er for deres Opbyg^g-erd

*) ^altman i hans Ofvorsijj^t af svpiislfa Forn]cinnin{;ar , med aiivisiiiiif; til drras

kiiniicdoin och hcskririiiii^ (I. c. XI V^, 7i)). At maii^je lliilvkorsj>rave i al Fald crc

langt ældre, kan vel ikke være nogen Tvivl underkastet. Den Gisning, at Mangel paa

Jern i IVurdcns ældre Ucdcnolds-lluie er foraiilcdij^et ved religieusc Skikke mangler
ni Sandsynlighed (jfr. ovenfor S. 623—«'325); — snarere Ibraarsages den deraf, at

Jernet saa let fortæres af Itust, og at slige Levninger, ved gamle Gravsteders fiirsle

Opdagelse, ere blevne bortkastede som ubrugelige og umærkværdigc, vel endog ikke

blevne paaagtede, naar de laae i Muld, Leer eller Aske af samme Farve. — l)r,

som antage Ullerup Jættestue for at være opfort eller benyttet af Gother (eller

Joter) kunne ikke forarges over at dens Cbaraktcrer benævnes og læses som Runer
og ninderuner, om de end henfores til det 7de Aarbundrcdc — benved 200 Aar

efter Saxers, Anglcrs og Jutcrs Erobring af Kngland.
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eller Samtidijjc, — 0{f visse Omstændig-lieder synes at bestyrke denne

Mening*, hvis Isun de nodvendig^ste Aabning-er for Luft og: Lysning Isunde

tænkes at have været anbragte i slige underjordiske Bygninger*). Selv

vort Nordens ældste Traditioner ommelde enkelte Gravhoie som Levendes

Boliger. De Svenske siges at have troet, at deres Hersker Yngve-Freyr

vedblev at leve efter at han var bleven hoisat; men tilsidesætte vi end

denne Beretning* som mythisk, kunne vi ikke forkaste den anden, meget

yngre, at IVummedalens Fylkeskongrer, Brodrene Hcrlaug:
0{f

HrollaugTj

i tre Sommere lode opfore en stor Hoi med indvendige Bygningsindret-

ning^erj da Erobreren Harald Haarfager nærmede sig med stor Overmagt,

lod Herlaugf bring*e Mad og* Drikke ind i Hoicn og: gik (omtrent 869),

selv 12te, ind i den, uden nogensinde at vende tilbage**). Betragte vi

Lundhoien fra dette Standpunkt, saa gjor, desværre! Frcmgang^smaaden

ved dens Opdagelse det tvivlsomt, om den har været en virkelig Begra-

*) 3lærkclijfe SitlcstyKlier til disse vore Jællcstucr, kun ineiJ Indfjanfj af forsljjcllig Art

0|; uhodækliGdc nf store iluic, lindes i Skotland i Abcrdccu-Siiirc. I Auchindoir

o/j Kildruinmy So/yne lindes nemlig- en stor M.'cn/;de underjordiske Oldtidsbolifl^er,

ndsjircdtc over en Strmknin/; af 1 til 2 Mile i Diameter. Aabning;en er mellem to

Stene, som ncppe mærkos. Vil no|;en komme derind, maa Personen jjlidc ned i en
skraa Rctninji; til 5 eller O Fods Dybde, da ban kommer ned i cn stor Hvælvin(;,

som omtrentlige har den samme Iloidc, 30 Fods Læn^jde, 9 Fods Bredde. Gulvet cr

jævnt som af Leer, Vae{;gene af raa utilbu|;;ne Stene, uden Kalk, men meget fast

og nuiagtig sammensatte, saa at selv den mindste ci kan tages hort med Haandea
.ilene. Væggene belde mod hinanden, saa at de næsten danne cn Bue, men sluttes

dog med overlagte, nedentil flade Stene af 5 til 6 Fods Længde, nogle af mere end

2000 Punds Vægt. Oventil ere de bedækkede med Jord. I disse underjordiske

Bygninger bar man kun fundet Kul, Aske og Træ. Man antager dem for at have

været Egnens gamle Indvaaneres Vinterboligcr, samt at man endnu, over Jorden;

linder Budcra af deres Sommerhuse opforte af Gronsvær og Stene, cndskjiindt de

sandsynligvis liave staact i cn Skov, som nu er forsvunden. John Stuart Aceount

of some subterrancous habitations in Aberdeen Shire, i Transactions of the Socicty

of Antiqvaries of Scotland Vol. 2, Part.l 0818) S. 56 o. f.

+) Sce Jacob Aalls Oversættelse nf SnorrcSturlesons Kongesagaer Istc Bd. S. 53, hvor

det hedder i 3Iunthes Anmærkning: **Ikke langt fra Kirken paa Lcko iindes en

"uhyre Kjæmpehang, saalcdes indrettet at man ej kan tvivle om at det er den hvor

"Herlaug, selv 12te, lod sig levende begrave". — En udforlig Beskrivelse over de

i denne lltii 1778 og 1780 gjorte Eftergravninger og Undersogclscr findes i Fortalen

til Snh%ns Danmarks Historie 2dcn Deel.

67
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velse, — thi de fundne Been underso{;tes aldeles ikke, Iig^esaalidt som de

sonderbrudte Leerkar eller deres formodenflige Indhold; ing^en Beretnings

ommelder hine udtryl;kcli{]s som Menneskebeen, endskjondt baade de férstc

Findere 0{f Forfatterne af de her omskrevne Indberetning:er synes at have

antagfet dem derfor. Hertil kommer den mærkeligge Omstændig^hed, at

aldeles Intet fandtes i den store Stenstue. — Forundringfen over alt dette

' maa dog^ fordobbles ved at betrag^te de paa Dorstenene ved Indgpang-en

til det inderste Kammer anbragte Charakterer, som egi^entligf skulle vaJi'e

Uovedgi-jenstanden for nærværende Fremstilling;'.

Mange ville vel antage disse Charaktercr for blotte Figurer eller

elslags uforstaaelige Hieroglypher,— men at de tillige i en hoiGrad ligne

Runer (især i magiske Indskrifter) og correkte Binderuner, er ingenlunde

tvivlsomt, hvorom Læserne lettelig ville overbevises ved det om disse

Ovenanforte samt ved Jevnforelse af Figurerne med Paradishulens Binde-

runer (Tab. XI Fig. 4*5 XII Fig. 1) m.fl. Ogsaa fra denne Side maa

det da tillades os at betragte Lundhotens Jættestues Gharakterer.

Vi begynde med den til Venstre ved det mindre Gravkammers

Indgang staaende Sten, Grundtegningens F, Kobberets (Tab. VII) Fig. 5.

Den lærde Oldgrandsker Prof. Brunius i Lund har i Samtale med mig,

ved at see denne A.fbildning, yttret den Mening, at denne Stens fiirsle

og længste Figur (til Venstre) blot var en uformelig Forestilh'ng af en

Mand i staaende Stilling med udstrakte Arme. Den vilde da vistnok

være meget uformelig, — men det er paa den anden Side hoist sand-

synligt, at den nordiske Bune IC (eller T) har faaet sit almindelige Navn

mapr (nia&v')y Mand, Menneske, ved den Lighed, som dets Form har

med en Person, der lofter begge Arme i Veiret*). Det er derfor vel

*) Denne Omst:endij>;lic>(l cr liuist inærkclif]^ derved, at den tydsk-an{tclsaxiskc Hune,
der betegner vort »n,, i Bctydninf^en har den selvsamme Benævnelse (tnnn') — end-
skjondt dens Skikkelse ikke har den mindste Li{;hed med den nordiske rorm. Dette
licstyrkcr f'f^. Grimms udlorli}>^u Udviklinj; af den Sætnin^r, at de furstmeldte maa
udledes Ira de sidstmeldtc (Ueher deutseUe Uunca S. 137).
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muligst, at BIndcruncr paa en lig'nende Maade ere blevne benyttede til

hierog-lyphlslte Fig-urer for at udtrylslse en Ilfcnln^];*^ der ang-aaer det Individ,

til hvilket de sigte. Den heromkandlede Fig^ur indeholder sild;re Ele-

menter til nordiske Binderuner, mulige dog med Undtafjelse af P, der

kunde anlagdes for det anjyelsaxiske v Cendskjondt den, især nedvendt, og:

kan betyde et nordisk «). Da det i al Fald er uvist, fra hvilken Kant

man her skulde beffynde, og" i hvilket Sprog* IXavne eller Ord maatte

sogres, ville vi ikke her opholde os ved noget sammenhængende Dechif-

frerings-Forsog*). Den hele Figur horer til dem, som Hr. Steenstrup

angiver for tydelig fordybede.

Af den anden endnu storre, sammenhængende Configuration er

en Deel til Venstre (efter Sammes Beretning) tydelig fordybet, men

Resten indslaaet med matte Slagskygger (see ovenfor S, 519). Ogsaa

her finde vi en Composition af lutter Binderuner, om hvis sammenhæn-

gende Læsningsmaade og Betydning vi dog intet sikkert kunne angive**).

Denne Gruppe har en udmærket Kjcnder og Samler af nordiske Oldsager,

Hr. Justitsraad Juel i Frederikshavn, antaget for etslags Efterligning af

et nordisk Oldtidsskib, dog sat paa Stavnen med Speilet i Veirct, hvorved

han henviser til ff^erlauffs Afhandling om Skibsforestillinger paa nor-

diske Fortids-Monumenter (i Ant. Ann. 4de Bds. 2detH. Tab. I Fig.XI

samt derefter Fig.II og XV)***).

Om den 3die mat indslagne combinerede Figur maa det oven-

mcldfe bemærkes, dog saaledes, at de nederste Dele af den længst ned-

) Figurens Grundform er cl Kors, hvortil Runebofjslavcr paa forskjcUifye Alnnder cre

sammcnfuicdo, omtrent som vi ovenfor (S, 288—289) have sect, livorledes græske og

romerske Bogstaver ere blevne forbundne med Korsligurcr paa ægyptiske Gemmc?^
samt den tidligere Middelalders Mynter og Ligstene i <lct sydligere Europa.

**} Ovenfor S. 323 har jeg bemærket, at en Deel af denne Configuration (navnlig dens

overstc Afdeling) kan bagfra læses AllVIJ C^^Hcr, maaskce rellcre, AR VIJ) —
naar nemlig den forste Cliarakterer (fra Hiiire) antages for en Bindorunc, der ind

befatter bnade og 4^. — Paa det krnnihiiicde ifh, som ganske ligner dette i cn

svensk Uuneskrift, har jeg gjort Læseren opmærksom herovcnfor S. 201,

**) Efter ct mig foreviist Brev til Justitsraad Thomsen af Iste September 1837.

6T*
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bæng^cndc Stav (fulcrum)^ med den yderste Ende af dens forreste Side-

stykke, ikke ere dannede som sa^dvanlige nordiske Runer, endskjondt lig^

nende Afvijyelser undertiden findes ved dem, især i Binderuner; see f.Ex.

(dogf omvendt eller opvendt) den fiirste Itindcrune i en norsk Indskrift

herovenfur S. 503.

Hvilken Betydnin^r man oprindelig* har villet fillægg-eKredsfig-uren

med et lijfesidet Kors i Midten, kunne vi nu ikke vide — men det er vist

at dette Tegn spiller en stor Bolle blandt de ægyptiske Monumenters

Hieroglypher. Det fandtes ogsaa 4 Gange gjentaget, udhuggel paa en

stor flad (men utilliuggel) Sten med Figurer og andre Cliarakterer, der

tilligemed en anden lignende, lienvedl789, fandtes som Deel af en Stenkiste^

ved et Hedenolds-Skelet, under en Gravhoi ved Aspatria i Cumberland*).

De sidstmeldle Figurer skulle sikkerlig forestille Hjul og synes (med mere)

at Lenpege til Thors (^Auko-J^6r& y den agende Thors) Dyrkelse**); —
- . - _ _ n

Dette huist mæi'lteligc Fund cr beskrevet af Rooi^e i Ai'handlinj^cn on Druidical

Rcmaius in Cumberliind i Archæuloi;. Britann. T. X S. 101 o. f. i en Ilui af

90 Fods Oiiilirods. Efter at Grwndeicrne (for Agcrdyrkninjrcns Sltyld) liavde ladet

det iivcrstc aflloicn sluife, vedbleve de at {;rave til 6 Fods Dybde o/; til den j.'evnc

Jords Overiladc, da de stodtc paa en Stenkiste. Deri laae Bccnradct af cn Mand,
som var 7 Fod hiiit til Ankelen; Foddcrnc vare rccnt faldne i Stiiv. I Graven

fandtes et bredt Sværd af næsten 5 Fods Længde, livis llaandtag var udziret incd

Diomstcr af indlajrt Solv; en Dolk af 1 Fods 0^ Tommes Lænjfde; Levninfjer af

en Stvidmxc oq et Par Sporer, et Spænde o(j et mindre forarbcidet Stykke af

Guld» Del mærkcli(;ste vare to store Hade Kampestenc (eobblcstones), som udf>jordc

en Deel af Kistens veBtli|;e Ende. De vare ncmlij); prydede med udliii{>;{redc Fi|>:urer

og Charaklercr, dcels i fordybet, deels oplioiet Arbcidc, afbildede paa den tilhorende

Kobbcrplade Tab. IV under li og I. Nogle af disse Figurer ligne storre og mindre
Hjul. En ligner meget de (ligesom af Kiler) sammensatte formeentligc Tborsliam-

mere paa nordiske (mest svenske) Hunestene. Selv ennelte Bogstaver, som ligne

nordiske og angelsaxiske Uuner (1^, 1 og M), synes at være indgravede paa disse

Stene — der mulig Uave Uort til en nordisk Kjcmpcs Gravsted. En anden Sten-

kiste (med Skelet) o]>gravedes 1786 i Uudera af de ældste Grundvoldsbygningcr til

Cambridge <^istle i England; deri fandtes en IMadc, bvurpaa Uuner og lignende

tildcels utydelige Cliaraktercr vare indgravede; en Aftegning af den meddele vi

efter Arckæolog. Lond. VJU, 0.0 paa vor Tab. XIV. Hvoraf Piadeu var meldes

der ikke.

*) Paa en stor Klippe i Vestgotbland (Tiiauj Mouum. Tab. 8 Nr. 1) sees lUinen W ind-

buggct over et Hjul med S Eger, sum stemme ovcreeus med retvisende Vindslrcgcr.
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om Qjulformcn i Lundhuien Ican regines hertil, maa antag^es for mere

tvivlsomt, hvorimod det vel er sildcert at Thors Cultus var den ældste

og mest udbredte i vort Norden; den er mulig* ældre end vor Stammes

Herredomme her, thi den har stedse blomstret blandt Finner og* Lapper

samt de med dem beslægftede FoUs, selv dybt inde i det nordlige Asien,

hvor den endnu er i fuld Flor.

Gravlsammer-Indgang^ens Sidesten til Iliiire viser overst en heelt

fordybet Charalster, som, dersom den er en Binderune af den Art, der

lige indtil vore Dage har vedligeholdt sig i de nordiske Bomærlter, aller-

simplest lader sig oplose til Navnet ^gnar*)^ endog paa forslyellige

Maader, nemlig:

a) -iKk>l4.

eller, eflter en anden Læsningsmaadc

:

b) iVHJk
Det synderligste herved er, at om man end vil oplose Rinderunen fra

Hoire til Venstre eller vende Figuren nedad, udkommer dog den samme

Læscmaade. Delte Navn synes og paa forskjellige Maader at forekomme

i den venstre Stens mere indviklede Binderuner, hvis hine Conligurationer

virkelig ere af denne Art.

Den sidste og nederste Runegruppc paa Foden af den hoire Diir-

sten er hciist ma»rkelig ved den Omstændighed, at den, eftersom Hr.Steen-

strup ved noiaglig og* vedholdende Undersogelse har overbeviist sig om,

er indgnedet med andre Stene, — en Bemærkning, der forlængst er bleven

gjort ved den norske Klippeskrift paa Itune/jcldct i Framvaarden og

rimeligvis tillige biir gjælde om en anden af samme Art paa Ituneberget

i Romsdalen. Denne Kjendsgjerning bliver for os saameget mærkeligere

I Klipppi'uc ved Ilcneljro i Svcrrijj secs (efter Sjobor{}s Bcrclnin|j) lultiup^iic Hjul

(Saml. III, 154), — ligesom paa iuaiif;c ll«re noi'slse 0(;; svenske "Hallrisrnini'ai-";

scc I*. ICx. l>r. Aberijs Te|jiiiii];er fra LtaUus Lebu i Annaler lor nordisk OitUi. 1839

Tab. VU, X. — Het snart bomme vi til at ommcldc lij'nendc lljuliij;urer paa

Stene i andre danske Gravsteder ni' beslægtet Art, men dog al' en nuden Form.

*) Det cr belijcndt at K i dc widtttc Runer betegner baadc k og g.

E
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som liine paa Norjyes Klipper anbragte Runeindslsriftcr maae nninges at

være indjj^nedne i dem paa en Tid, da Vandet i Vestkystens Fjorde stod fra

6 til 9 Al. over dets sædvanlige Standpunkt; see ovenf. S. 504, 5H—12.

De i det indgnedne Sprinkelværk indbefattede Runer synes at

være I V fl*), imu eller imuj sora kunde antages for en eller anden casus

(i singularis) af lYominat. im«, 1) Strid, Slag, 2) en (her som Seiersgudinde

dyrket?) mythisk Jættinde. — Læser man Bogstaverne bagfra, faaer man

Ordet hVI; timi, som maatte synes at være af finsk eller lappisk Oprin-

delse, med mindre det skulde læses Omi (et afOdins bekjcndte Tilnavne).

Vel er det allerede viist bcrovenfor (S. 229—256), at Finlapper

og Finner fordum benyttede sig af Runer, men dog hemmelig, da disse

stedse blandt dem forfulgtes af de Kristne (ja endog i indeværende —
19de! — Aarhundrede; see ovenfor S. 351), — men vi besidde dog

aldeles intet Mindesmærke af hine Folk, som kunde berettige os til at

tillægge deres Brug af Skriftruner en saa hiii Alder, som Lundhuiens

Jættestue efter Nilssons og fleres Mening maa antages at have.

Om vi end indromme, at denne Art af Underjords -Bygninger

skyldes IVordens ældste, vilde Indvaanere af mongolsk Oprindelse, kan

det dog vel tænkes, at Folk af den kaukasiske Menneskestamme, som for-

dreve eller undertrykkede dem, have sat sig i Besiddelse af deres Opholds-

eller Gravsteder**). At vore Forfædre af gothisk Herkomst meget hyppig

JVaar man sammenfoicr denne Hunes Træk med den lodrcUc Strcf^ til Iluirc, danner

den et an^^clsaxisk |f

,

**) J/r. ovenfor S. 351. Det maa bemærkes herved, at Nilsson anta{rer Celterne for

Nordens nicste Bchocrc (i Tiden) efter Eskimoer eller Lapper. — At Folk af ecltisk

Stamme have boet her forend vore Forfædre Golherne (eller Jotcrnc o.s.v.) stemmer
ogsaa overeens med Resultaterne af Rasks, Petersens oj; Molbechs nyeste Undcr-
siijjelscr; de to forstc stoUc sig mest til sproglijje ojj mythiskc Grunde, Nilssons og
Alolbcehs paa arehæulofriskc, bentede fra Alindesmærkers o/j Oldsagers Bctra^jtning. —
Allerede 18-JO 28 siijjtc je(; at forklare vor Histories aildste, i mythisk Dragt ind-

hyllede Traditioner i Rigsmaal saaledcs, at Finlapperne vare Nordens icldsle Beboere,

at Celterne fulgte |iaa dem og at Gotherne vare de sidste. •Il'r. ovenfor S. 522. De
i Nordens Gravhoie hyppig forekommende Oldsager af Bronec, uden Forbindelse

med andre af Jern, tilskrives nu Celterne af mange Oldgrandskerc.
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benjttede sig* af de saakaldte Jordhuse (jarffhus) d. e- underjordiske Byg-

ning^er som Tilflug*t i Krigstider, kunde tilstrækkelig oplyses med mang-

foldige Exempler af de troværdigste Sagaer, men det maa her ansees

for fuldkommen overflodigt

Naar Gotherne forefandt saadanne Bygninger, mere massive eller

kolossalske end de selv pleiede at opfore, fra deres Forgjængeres Tider,

fuldkommen færdige og i ypperlig Stand, er intet naturligere end at de

have været betænkte paa at benytte sig af dem i paakommcnde Tilfælde.

Saalcdes mener jeg- at det kan være gaaet til med Lundhoicns Jættestue.

Endskjondt den oprindelige synes at have været indrettet til en stor og^

vidtloftig Begravelse, fandtes her dog neppe Spor til en saadan ved den

os bekjendte Gjenopdagelse af den underjordiske Bygning, med mindre

man skulde regne den i det mindre Kammer fundne Aske, Been ogLieer-

karsstumper hertil. Det var ogsaa, ved Indgangens Tilmuring, blevel

omhyggelig adskilt fra Hovedbygningen eller den egentlige Jættestue.

Dersom denne for har været Urindvaanernes Gravsted, er alt dertilhørende

paa det omhyggeligste blevet udryddet og bortfort af de sildigere Be-

siddere, som have aabnet Gravstuen for at anvende den til Opnaaelsen

af andre Hensigter. Hvilke disse have været er det ikke mulig-t for os

at vide. En Gisning, der mest synes at stemme overeens med troværdig^e

Oldtidsberetninger, have vi allerede anfort. Muligt er det dog, at den

Hovding, som paa ny satte sig i Besiddelse af Gravstuen, selv har bestemt

den til sin egen sidste Bolig*), eller og at han har benyttet denne under-

jordiske Hal til hemmelig: Gudsdyrkelse (jlaunbldiy^ til lonlige Sammen«

) Vi liave mnufrc Excniplcr dcrpaa, at det j;ainle Nordens Uovdinger lode opfdrc store

Hoie eller rcise anscclijjc Aliudcstcnc med hulskrifter for sif; selv eller deresÆgte
mager. Vi iiævac hun Gorm den Giimles Opfurclse al* den ene liolussalske Jellingc-

hui med dens store Gravstuc for tinns Uruiiniiig Tliyrc Danncbod, og den derom
Tidncndc Runeindskrift. Abralianisua har anfort en Snes slige Mindestene , som
Vcdiiommcndc, efter Indskriflemc, lode sactte til sin egen Erindring (Mærkcligbcdcr

Yed Runestene. Ant.Ann. 2dct Bds. 1ste II. S. 112—118). Andre Jodc Billedværker

og Indskrifter indliuggc angaacndc deres Bedrifter. Til noget sligt kunne de dunkle

Indskrifter i LundUoicns Jættestue sigte.
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komster ojy Raadslag^ninger med andre o. s,v., hvorom vi nu kun kunne

gjore os dunkle og: usikkre Forestillinger.

Under en saadan Besiddelse eller Brug af Hovdinger, Krigere

eller Vikinger af gothisk Stamme^ har man vel storst Grund til at mene^

at Line Runer eller Hieroglypher ere blevne anbragte paa Jættestuens

Vægslene. I denne Formodning maae vi bestyrkes ved den Beretning i

Oldtidshistorien 9 at der fordum i disse Egne har levet en Hovding

eller Kongeson, som bar Navnet Agnar.

Snorre Sturlesoa er (blandt flere unævnte Forfattere) vor Hjem-

melsmand for denne Efterretning. Det hedder nemlig i hans Ynglinga-

Saga, 51de Kapitel: ^^Eystein, en Son af Halfdan Hvidbeen, var Konge,

"efter ham^ over Raumerige og over Vestfold. Han var gift med Hilde,

"en Datter af Erik Agnarsson, som var Konge paa Vestfold. Agnar,

"Eriks Fader, var en Son af Kong Sigtryg paa Vindil".*) Dette Steds-

navn betegnede, efter Petersens meget rigtige Forklaring**), især det

nuværende Vensyssel eller den nordlige Deel af Jylland fra Limfjorden

til Skagen. Thye eller Thyland regnedes fordum underliden dertil***).

Kung Sigtryg paa Vindil kan da ogsaa have hersket over Thy. Om
hans Son Agnar har efterfulgt ham i Regjeringen eller han har draget

til IXorge og" der grundet eller bidrag^et til at grunde et nyt Kongedomme

over Vestfold (som vistnok blev hans Son tildeel), vide vi ikke. Det er

da muligt, i Fald denne Agnar skulde menes ved Lundhoiens Rune-

indskrifter, at han kan have bestemt den til sit Gravsted, men at han

senere Iiar forladt Danmark for bestandig og taget fast Ophold i IXorge,

*) s. Hcinislsrinirlas store lijobciihavnske Udgave, Iste Deel S. 58. Den samme Beret-
ninf; forehommcr og i den gamle Fortælling om Oplandenes Konger, Rafns For«.
aldar-Sognr I, 104.

**) Geograpliisk Itogister til oldnordiske Sagaer XII, 400 under Ordet Vendel (Findai),
den samme Egn forekommer ellers i Sagaerne under Navnene Vandilly Vendill,

rendilskagi. Jfr. Fornra. S. XII, 366—367; Aal og Munthe h c. 1ste Bd. S. 32, 36.

***) Scc herom P. W.Beckers Bidrag til en geograpliisk -antiqvarisk Beskrivelse over

Vensyssel og Tliy, i Molbechs nordiske Tidsskrift 4de Bd. (1831) Iste Afdeling §4.
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hvor han, ved sin Sonnedatter Hilde, hlcv Stamfader til Harald Ilaar-*

fagter, IVorges forste Enevoldskonge*), fra hvem vor nærværende Konge-

stamme (med flere andre endnu blomstrende europæiske Fyrsteslægter)

har sin Oprindelse.

Schoning: heniorer Erik Agnarsons Fodsel omtrentlig til Aaret

677; — hans Fader Agnar, Son af Sigtrjg, Konge over Vensyssel

(og Thy) kan da antages at være fodt omtrent 647; har han indhugget,

eller ladet indhugge. Binderunerne i Lundhoicns Jættestue, maa det

vel være skeet henved 660—670 eller dog i al Fald i det 7de Aarhun-

drede, — altsaa omtrent 60 til 70 Aar forend Braavalleslaget holdtes,

efter det ovenfor Udviklede. — Ere disse vore Formodninger grundede,

kunne disse Indskrifter antages for at være de ældste i vort IVorden,

som man hidindtil af historiske Grunde har kunnet henfore til en sand-

synlig Daterings-Periode.

Endelig bemærker jeg, at Navnet Agnar i Hedenold findes at

have været brugt i Danmark. Saxo nævner Rolf Krakes Svoger og en

Son af Ragnar Lodbrog, som bare delte Navn. Middelalderens Kriiniker

oramelde og en Hagnar (eller Agnar) som en af Jyllands gamle Konger.

End flere Danske af dette Navn forekomme i Sagaerne. At det er æld-

gammelt, erfares bedst af Indledningen til Eddadigtet Grimnersmaal og

af selve Digtet med dets Anhang, som handler om tvende Kongesonner^

*) Den her anfortc j;enealo{;ist{c Ocrctniugs historishc Troværdi(;hcd kan neppc være
no|;en j;iiiiulct Tvivl underkastet. Uet gamle Wordeiis Fyrster llovdin(jer bare

inef;en Omliu for deres Slaagtreijistres Bevaring^, lijjesaavel som Mcxiliaiieriic , der

ih{>cn C{>;ciitli{r Skrift kjcndtc, incu åo^ udtrykte dcin ved llicrojjiyplicr, efter hvad

lluml>o]dt har oplyst. Nurdboernc havde sikkcrlig; Stamtavler, iiwh'idscde med Huncr
paa Træ eller Steen; IMalstastenen i llclsinj^^laud er endnu til som et oicnsyuligt

Bcviis herfor, idet den fremviser i Uuncskrift cii Stamtavle, som naaer op til 12te

cllcr ]3dc Led. Scc hcrovenfor S. 122—123. Vnglinjra Saga er vivStnok for cn slor

Deel hygt paa Arc Frodes ældre Skrift af lignende Indhold. Den indeholder ellers

Brudstyhker af Digtet Yiigiingatal, forfattet afTlijodolf fra Hvin i INorge, som levede

i del 9de Aarhundredo, og tilegnede det Kong Itognvald af Vestfohl, Harald Haar-

fagcrs Sudskendeharn. Hilde, vur Agnars Sonncdattcr, var disse Fættrcs Tipolde-

moder, — hvilken Slægtshabsbcregning da ikke har været nogen Tvivl underkastet.

68
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af hvilke den ene, som hed Ag"nar^ efter Odins Beslutnings arvede efter sin

Fader Hcrrcdommct over Gotncrnes (eller Goiherncs) Land.

Til l§ide 19-16, 349—34:43 450» 475
(jlr. Tab. VIII Fig. 1,2 >

Andre Indridsninger af Billeder og Runer i eller paa Jledenolds-

Gravhdies StenkisUr^ Stenkamre o,s,v. i Skaane og Danmark. Vi bcmær-

Ijedc for, at Vesljjotlands Halvlsorsjjravc findes i Stenroser eller store Hoic,

der eg^entlijf hestaae af sammendj'ng'cde Stcnhohc. Del samme gjclder

om det beromte lftfi/;-Monnment i Skaane*), i det saakaldtc Breda ror^

det hestaaer cg'entligf af en saakaldet Stenkiste, der er saa betydeli{>:, at

den kan sættes ved Siden af de underjordiske Stenstuer. Yi nævne det

her formedelst de man^j^e deri befindtlig-e Hieroglypher eller billedlig-e

Forestilling^er, som have det tilfælles med Lundhoiens Jættestues Gharak-

tcrer, at de ere saare svagt indridsede eller indtrykte. Den nu for en

stor Deel odelagte Stenhoi, hvori Mindesmærket findes, har været af mere

end 100 Alens Gjennemsnit og* henved SOO Skridts Omfang^. Hvor hiii

den iiar været kan man ikke med Bestemthed sige^ efter at adskillige

Hundrede Læs Sten vare blevne bortforte derfra var dog dens Hoide

henved 3 Alen. Den store Linné var den forste, som, mig vitterlig, vakte

Opmærksomheden for dette Oldtidsminde, som 1749 blev ham viist under

IVavn af Penningegrnven**). Det er da slet ikke usandsynlig-t, at Skatte-

gravere allerede da havde hjemsiigt Stenkisten og hentet Guld eller

*) Christianstads Lehn, Albo Herred 0(j Alalby Sogn, i Nærheden af Fiskcrlcict Kivik,

f Miil fra Cimhrishainu.

**) Skånska Rcsa (1751) S. 127, Linné bcmærfier at denne Bose fuldkommen lianer det

saakaldtc "Hjalmars Ror" ved FaHijopinjj (Vcsfjfolha Resa S. 81). Linnc havde det

tilfælles med sin Aandsbpslæ^tedc, Alexander llumlioldt, at han paa sine Rciscr (for

det nicstc Llot indskrænkede til Svorrij;, forsaavidt han har beskrevet dem) var

yderst opmærksom paa alskens Oldtidslevninger, saavel af Hyjjninger ojj Gravhoic

som i Almuens Overtro, Sæder og Skikke^ kun crc llumboldts Itcskrivelscr og Under-

fiogclscr i denne Henseende mere omfattende og noiagtige, samt oplyste ved ulige

zirligerc Afbildninger*
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Solv derfra, fbi jusl lier i Omeg-nen liar man fundet Isostbare Smylshcr,

romersfee Mynter 0{y GuldbralUeater. Da liavde Byg-ning-en dog* tre

Overliggere eller Isolossalslse Dailsstene, og* .var ellers tildælskcl; af Rosens

onindre Stene Cgjcnnem hvilise da Slsattegravere let kunde have sIcafTet

si{f ubeniærl«et Adgang, ved at tage dem fra om Natten og: alter tilkaste

Aabningen mod Dagen), Dog lode de det ikke blive derved, men henved

30Aar efter Linnés JBesiig- forstyrrede de Graven ved at borttage Over-

liggerne ganske ogr da Tdrst var det, at man blev de Figurer var, som

vare anbragte paa Stene, som udgjorde dens Sidevægg-e. Assesor Wess-

mann aftegnede dem da for forste Gang (henved 1779); hans Tegning

blev sendt til Lagerbring, som snart foranstaltede Mindesmærket noicre

undersiigt og niiiagtigere afliildet ved Hilfeling. Da var Graven 7 Alen

lang^ fra Nord til Syd, i ^ Alen bred; dens Vægg*e (eller Kistens Sider^

bestode af Stene, som vare henved 2 Alen hoie, 8 til 9 Tommer tykke

samt J^Al. brede. Sidestenene vare 12 eller 14 (6 eller 7 paa hver

Langside), en desuden ved hver Ende af Graven
5

paa 7 af disse Stene

fandtes særdeles mærkværdige Fig-urer anbragte. Opdagelsen (beskrevet

og illustreret i forskjellige Skrifter) vakte meg-en Opmærksomhed, og selve

Graven skal have henstaaet uforstyrret 1786,— men da Sjoborg* i Aaret

1800 besaae Stedet, vare 3 af Figurstenene borttagene og efter Sigende

indmurede under en Brændevinskjedel i Malby! Til Lykke blcvSjoborg

Sverrigs Rigsantikvar 1814 og erhvervede sig da store Fortjenester af

dette saa skammelig behandlede (og* dog saa beriimte) Oldtidsmindesmærke

ved at restaurere det til sin forrige Skikkelse, for saavidt det da lod sig

gjore. Det kostede ikke liden Umage, da Graven var bleven saa for-

styrret og opfyldtj at man ncppc kunde gjcnkjende den 5 med Naboernes

Hjelp opbrodes Brændevinspanden i Miilby og to af de borltag-ne Figur-

stene skaffedes igjen tilveie, men den 3die meentes at være blevet slaaet

i Stykker, da man vilde omdanne den til en Qværn- eller Mollesten, og

Stykkerne naturligvis bortkastede! De civrige Stene fik igjen deres forrige

68*
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Stillings; dog blev en Indg-ang* anlajyt fra Syd til selve Stenl;i$ten, til

llelsvemmellghed for dem, som vilde lag^e den i Oicsyn. Fig-urerne bleve

af Sjobor{f paa det noieste beirag-tede og confererede med Ililfeling^s

Tegnlnjy^ som i Hovedsajjen fandtes rigUg^ paa det nær, al enlselte af

dem vare nog-ct forslijonnede og- enlielte andre ufuldstændige.

De ber anbragte Billedværker (især Mennesbefigurcrne) ere tildeels

naturligere Ojf bedre tegnede end alle andre, som vi endnu lyende fra

Nordens Hedenold. Lagerbring meente derfor at de vare ud forte af

Romere o{j at det Hele skulde sigte til en romersk Krigsflaades seier-

ri{fe Landing i Skaane. Dette kan man dog* neppc antage af den Grund,

blandt andre, at Romerne nok aldrig pleiede at anbringe deres Billed-

værker paa den hiiist besynderlige Alaade, som her sees at være bleven

brugt og" jeg lielst vil beskrive med Sjoborg^s egne Ord: "Figurerne Uro

ci skarpt inbuggne, utan belt latt utg-ropte, och se ut lika som då man

med ett finger [liten fingeranda] gor llitt intrykk uti en dc{f eller mjuk

gipsmassa". Stenene vare fuldkommen raae og ikke polerede. Da Sjo-

borg reviderede Tegningerne, maatte Sol og: Dag benyttes paa forskjellige

Maader og* Lys desuden antændes, for at faae Skyg^jferne tydelige nok.

Heri ligne disse Figurer de herovenfor, i Lundboicns Jættestue i Jylland,

omhandlede og* tillig^e dem, som sees paa Herrestrup Dyssens Overliggere

i Sjælland, hvilke vi herefter komme til at ommelde.

Ullerups Stenstue er deri g'anske forskjellige fra Kivik Stenkiste^

at samtlige Figurer i den ftirstmeldte synes at bestaae af Runer eller

Binderuner, hvorimod man ikke har fundet nog^et Spor til Skrift i den

sidstmcldte, — hvorfor jeg heller ikke vedfiiier nogen Afbildnings af

dennes hiiist mærkelige Billedværker^ tillige af den Grund, at de allerede

findes aftegnede i mange forskjellige Værker, af hvilke jegf maa formode

at et eller flere er tilgjæng^eligt for de fleste af mine ærede Læsere*).

) Blandt disse erindrer jof; nu: Lagerbrinj; de monumcnto Kivil;cusi» GotUa 1780;

AlcuBcls Ccsehichtsfursclicr 5tcr Theil ^ SuUms Uaiunarhs Historie 1ste Ucel, 17S2;



Endelige bcmærfces, at Bejjravclse i Ste^^.lsf:cr, i Europas Hedenold,

synes at have været temmeliff udbredt Om tvende udhujjne Stene, der

udyjorde Dele af en saadan, i Enijland, har jejf (S. 532) her ovenfor

handlet. I en Art af muret Gravkiste maa man vel have fundet de

Brchnier Ent(leckun{;cn im Altcrtliiim, IslerTli. 2le Abth., Weimar 1822. Dc nycslc

ofj nuiafrtijrgto Afte^nin|;cr findes i Sjohorf>s Sainlinjjar ftir IVordens Forniilskare

3de Del 1830 PI.XI, XII S. 142 o. f. (jl'v. Indlcdu. til Kuniiedom &c. S. 167— 170 og

NoinciiUlntiir fiir nord, Fornalsls. S. 113—119). rijjurerne forestille paa forskjelligc

Stcnc: 1ste Sten (som desværre er den forsvundne): IstcRækkc: cu Anforer eller

(efter andres Meninjj^) Præst i et (ikke ntej^et) lanf<t l^lædemon. (^Paa ham nær cre

alle andre lydelijje IWenneskeli(;urer enten n6{;ne eller i korte tæt sluttende Somands-

klæder). 1 Spidsen for tre andre (af hvilke den forste synes at hære et stort Bæger,

men de (ivrige at blæse i store Lure eller Krigstronipeter) nærmer han sij; en Kreds,

i hvilken lo Mænd staae, hver til sin Side af en oprcist Stang, hvorpaa noijct cr

ophænjjt, hvilket nogle Fortolkere ansec for en stor Vægt (med Væglskaaic), andre

for et musikalsk Instrument (som en dobbelt Pauke eller Tromme) o. s. v. 2den
Række: omkring et lille Alter eller et st(>rt Kar staae 8 htiist besynderlige Figurer,

4 paa hver Side, der efter Stillingen synes at staae over for hinanden og vendte

mod Midten. Sjoborg antager at disse Figurer betyde Præster [eller Præstinder?]

med nedhængende Arme, hvis Hæltespidser lude fremad, men hvis lange Klædnings

Slæb vende bagud. Denne Gisning er vistnok sandsynligere end andres t som have

antaget disse (ellers fuldkommen uniforme) Figurer for Sælhunde, der skulde betegne

Krigsfartiiicr« Sdie Række : Til (Læserens) lluire secs en Ualvkreds, der ligner cl

12; foran Indgangen til den en Mand med opliiftel Sværd eller Spyd, og tre andre,

<lcr synes at have bagbundne Ilænder; trende af dem synes at gaac ud af llalv-

krcdscn. Foran dem sees (til Venstre) en anden lignende Halvkreds, ind i hvilken

cu Mand med loftet Spyd synes at ville gaae, efterfulgt af tre andre, hvis Ilænder

og synes at være sammenbundne paa Ryggen. — Qdcn Sten, 1ste Række: Til lloirc

kjorcr en Mand, der staaer paa en let Stridsvogn, fremad med en Pidsk eller Spyd
i Haanden; mod ham vender sig en Mand med et liiftcl Spyd eller draget Sværd;

bag ved ham, men i en modsat Retning, staae 3 Mænd med bagbundne Ilænder.

2dcn Række : 2 liggende Dyr (som Stude eller Heste) og tvende andre utydelige Figurer.

Sdie Række: efter en Mand, som i (eller paa) hiiire Haand holder en kugicdanncl

Figur (nogle mene et afhugget Menneskehoved), fiilge 8 af hine mystiske utydelige

Figurer. — Sdic Stem 2de store Hellebarder (lignende den i det norske Vaaben)
licldc lige overfor hinanden mod Spidsen af en smal Pyramide og tvende Redskabcrf

der ligne et dobbelt, i Midten tykkest, men til begge Ender tilspidset Syd. —
4de Sten: 4 Heste med forskjcllige Ziralfigurer. — iitcSten: tvende Cirkler, der om-
give cl ligesidet Kors, fuldkommen lignende den Figur, som sces paa den forste

Figursten i Lundhoiens Slenstue. — GtcStcn: tvende Hjul af samme Skikkelse og

(som Sjoborg mener) to (Sten-) Oxcr uden Skaft. — 7de Sten: et Skjærgaardsfartoi

med cn Rcsætning af 6 Mand. Miintcr og Abrahamson have ellers sogt at forklare

disse Forestillinger i skandinavisk Museum Istc Deel samt Ant. Ann. II, 283 o. f.

Jfr. JVyerup 1. c. IV, 101. 103.
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Lcromtc Indsl^riftstene fra Willing-sliausenj hvilke W.Grimin har beskrevet

0{f udjjivet efter det S- 136 (o. f.) anforte- Den var desværre! meg-et for-

styrret, men cn anden^ som vi nu skulle ommelde^ undersojj^tes strax paa

behorigf Maade.

AaretJ805 fandt man i Ruhenthal (ved Slottet Bruck i det vest-

phalskc Grevskab Marck) paa et Sted, hvor cn stor Gravhoi fordum

liavde staaet, to parallele faste Mure. De befandtes ved nærmere Efter-

{yravninjf at hiire t!l en Hedenoldsg^rav, fra Ost til Vest af 18 Fods Læng'de,

5^F. Bredde; den var opfort af massive Sandstecn, meg^et stærkt sammen-

liittedc og" tilhug^ne indvendig^. Bag-Graven opdag^edes en muret Gang^. I den

vare forskjellig^e Urner; i en af disse^ dækket ved et Laagf af Skifersten^

fandtes Been og^ Trækul samt desuden i selve Graven Knokler af Men-

neslser (af sædvanlig Sliirrelse) og af meget smaa Heste (altsaa lignende

den norsk -islandske Race). Sammenblandingen af de her fundne Old-

sager er særdeles mærkelig; de bestode nemlig af en stor Stenkile af en

hvid og blaagronlig Jaspisart, forskjellige Flintesiensknivc ^ en lille gjea-

nemboret Stenskive af sorteblaat Marmor, en Haarnaal af et sonder-

brudt Bæger af Shlv (lignende en Overkop); meget f/ern som Levninger

af Vaaben og Qestctoi, der dog vare forvandlede til Rust paa en meget

tynd Kjærne nær, hvoraf man Imnde overbevises om MefalletsBeskafTenhed.

Urnerne stode mellem riide og faste Munrstene^ og ved den storste af

dem stod en aflang firkantet Sten af fast hvidgraa Sandsten med ind-

hugne skraaclobende Furer, af hvilke nogle ere brede, som for slorre

Afdelinger, andre derimod smalle som Linier, af hvilke regelmæssig 5

eller 4 lobe paralldtmed og mellem de brede Furer; i og mellem disse ere

synderb'ge Charakterer indhuggede, som paa en Side have megen Lighed

med Elementerne til den osferlandske Kileskrift og paa den anden (hvilket

dens forste Besl«river og har bemærhet) til de svenshe saakaldte Ilelsing-

riiner. — De ovenstaaende Efterretninger om de ved Ruhenthal fundne

Oldsager ere tagne af en, kort efter selve Opdagelsen, over hele Fundet
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aflattct og utlg-ivet meget udforlig Besljrlvelse*), men om Indskriftstenens

rigtigste Afbildning og de dertilliiirende specielle Bemærkninger Lenvisc vi

til W.Grimms titanforte Værk (Tab. X, S.287—291). Ogsaa ved Merse-

burg i Sachsen har man, omtrent 1792, fundet en mindre Stenkiste i en

Hiii (Ifaldet Hunnen-Hiigel), der bestod af Stene, i hvilke Figurer af

forslsjellige Vaaben CHamre eller Oxer, Buer og Pile) samt mangeslags

Linier, Streger o. s,v. i forskjellige Forbindelser (der vel kunne antages

at havé en hieroglyphisk eller palæographisk Betydning) m. m., vare

udhugne, og derefter overstriigne mest med rod, dog tildeels med sort

Farve. Stenkisten var 10 Fod lang, fJFod bred og 4 Fod hoi. I Kistens

Midte fandt man en Urne af Sten og adskillige Vaaben j for det meste

af samme Materie**).

Vi gaae nu over til en anden Klasse af Mindesmærker, som erc

meget udbredte ikke alene i Danmark og Sverrig, men ogsaa i Storbri-

tannien, Irland, Frankrige, Tydskland og flere europæiske Lande. I danske

archæologiskc Skrifter har man mest kaldt dem Stenalire^ men denne

Benævnelse findes nu sjelden at være passende, efter hvad der allerede

er blevet udviklet af Sagkyndige, som derimod mest helde til den Mening*,

at disse Stenkamre i Oldtiden, i det mindste tildoels, have været indsluttede

af Gravhoie, hvis Jord man havde bortfort for at benytte den til Land-

brugets eller Veienes Forbedring***). IVogle saadanne skjules vel endnu

*) norttiiu Bcschrcibung cincr ncucntdccktcn allen Germaiiisclicn Grabstiittc, ncbst

Erldaroni]; der darin gci'undcncn Altcrthiimcr, Dortmund 1804, 8.

**) Scc Edda Sæmnndi sive aiitiqviorll, 955. Saiividtjcfj erindrer var det Hrcv, hvorafjef^

1818 tos plisse Eflerrctninjrcr, stilet til Fr. Munter; jfr. Grimm (u. d. K. S. 282—285).
**) Lcdetraad til nordisk Oldkyndighcd (1836) S. 34—55. Jfr. B. TUorlacius om Heden-

olds Hule OQ Stcnsætninjrer (Skand. Sclsk. 8kr. 5te Aar|r. S. 147 o. f. ](>2); Molbeclk
Cndcrsuj^elscr over Stenkamre (Hist. Skildr, og Fort, I, 80, 8:^); Sjo])or|;s Nomen-
klatur S. 133 o. f. , hvor de overhoved kaldes Uummclf^^rottor samt inddeles i Tem-
pclkummcl, Aitarkummel og Graikumracl. Fu{rlsan{i^ har i Ostindien fundet lij;ncnde

Stenbyg^nin{;cr anvendte som smaa Afj;udstemplcr for Landalniuen (Aiit. Ann. II, 41}.

Deres Bestemmelse her i Norden kan vistnok liave været manj>foldi{>;; nojrlc have

vel hort til dc sauknldtc horgar (af den sidstomhandlcde Art), andre til Gravhyj;.

ningcr Qkuml, kumldysy o. s. v.; see endvidere WaJJmans Ofversijjt af Nord. Forn-



af Gravhoiene, andre har man allerede opdaget i disse. Et meg*et mær-

keligt Monument af denne Art liave vi allerede ommeldt herovenfor

S. 17—18. Det vedkommer os Ler i Særdelcslied formedelst de billed-

lige Forestillinger og formeenllige Runer, der fremstilles paa dels Over-

ligger, hvorfor jeg her maa omhandle det nærmere ved at meddele de

Underretninger, jeg (i Forening med Rafn, see herovenfor S. 48i) har

indhentet eller fundet bekræftet paa selve Stedet Anders Larsen ^ Ud-

flytter fra Landsbyen Herrestrup i Grevinge Sogn i Odsherred, foretog

sig (henved 1830) at grave efter Skalte i en stor, paa hans Jordlod

liggende Hoi. Da han havde fort endeel af Jorden bort, slodte han paa

et stort Stengravkammer, som han aabnede. I den ene Ende af dette

fandt han et Par Urner, der strås hensmuldrede, og fcilgende forarbeidede

Flintestenssager : en Quulmeisel, 6 Flækker og et Brudstykke af en almin-

delig Kile (nu opbevarede i det kjobenhavnske Museum for nordiske Old-

sager). Gravkammerets Vægge bestaae af 6 store Stene, der danne et

sexkantet Kammer af 4^ Alens Længde, omtrent 3 AI. Bredde. Dertil

forte en Gang, dannet paa sædvanlig Maade, ^Al. hoi ved den yderste

Indgang, 1 AI. ved den inderste (til Gravkammeret), ellers af 3^ Alens

Længde, 2|- Al. Bredde* Hele Gravstuen bedækkedes af en meget stor

Overligger, 5 Al. lang, 4 Al. paa det bredeste og 2^ Al. paa det tykkeste..

Paa den udvendige, mest mod Syd og Vest vendende Side af denne Over-

ligger sees forskjellige raae Figurer, let indhugne eller snarere indridsede,

saa at de kun kunne tydelig skjelnes ved Hjelp af gunstig Belysning af

Sol eller Dag. De forestille tre Kredse, firdeelte ved Kors, i Skikkelse

Icmn. I. c. 8.37 o. f. I vort Norden har Almuen i nyere Tider (jivel dcni forskjel-

lijfc Navne, f. Ex. i Danmark itondckirhe (Falster), Dodcnuun (Dudniiigeovn) Ofj

Jynovn (der vel belydcr det samme; jl'r. det tydske iliinen-ofcn , ISuncn-hett m. m.
sasat Molbechs danske Dialckt-Lcxikon), i Vcstgolhland Giijcrommcn (Jaillinde- eller

Troldkviiidcoviipn), Lohchall (Lokes Hall), Viphus m.m. De Iiave v.crct (og ere

tildecis endnu) meget udbredte i Tydskland, Nederlandene, Frankri^je og Storbri-

tannien, — og saak'des (i Oldtiden) failles lor os og CcUcrne. 1 Wales kaldei disse

Jllindesma:rkcr Cromlcch, i Oerby-Sbirc Tor o, s, v.
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af et Hjul (aldeles lig'ncncle det, der sees paa dea ene Figrursten i Lund-

hoicns Stenstue) samt 4 bemandede Fartoier (et med 25, et med 10 ogf

et med 8 Roerkarle). Hvad der mest har interesseret mig: ere to Clia-

raliterer, der fuldkommen lig-ne disse Runer:

og som foreltomme mig at være indhugne*); da derimod Adslsillige, som

have seet dem^ vel crlijende Ligheden med Runer ^ men ansee dem dog

for et IVaturspil, maa jeg (til eventuel Berigtigelse af min ovenfor yttrede

Anskuelse) henstille dette Sporgsmaals Afgjorelse paa Aastedet til en

kyndig Mineralog. Mere tvivlsom fandt jeg en anden Charakter (blandt

Figurerne), der meget ligner Bogstavet ^.

Da man især har villet tilskrive Celterne detteslags Mindesmærker

(endskjondt jeg vistnok troer at mange blandt dem ere af gothisk Op-

rindelse), maa jeg ikke forbigaae den Bemærkning, at adskillige meget

lignende i Bretagne ere paa forskjellige Maader prydede med indhuggede

Figurer og Charalsterer, deels uden paa Overliggerne (h'gesom paa dem

ved Herrestrup og Strarup), deels indvendig, samt endelig (ligesom ved

Kivik, Ullerup o. s» v.) paa underjordiske Stenbygningers Vægslene**).

*) Ere de virUclifjc Uuner, maa <lc læses RO (eller ro); det -vilde doj; maaskcc Tære

tvivlsomt, ora dc skulle udtrykke det saaledes lydende øamle Mands-Egennavn —
eller det bekjcndtc Ord, der betyder Hvile, som f. Ex. forekommer saaledes i Edda-

digtet Sdlar-ljo^:

Drottinn mtnn gcfi, Min (vor) Herre give

dau'dum ro! Dc Uudc Ro!

Jfr. ovenfor S. 472.

*) Sce f. Ex. Mcmoircs de la Soeictc Royale des Antiquaires du Francc T. VHI (1829)

S. 142 (PI. I), S. 146, 147 (PI. U, a, b). S. 153 (PI. HI, a-b); Archæolog. (Lond.)

Vol. XXV (I8.34J S. 230 o. f. PI. XXV, XXVI. Til de saaledes udtrykte celtisk-

franske Forestillinger, der ansccs for druidiskc Emblemer o. s. v., knytte sig (som det

synes) andre paa ældgamle skotske Mindesmærker, saavel paa Stene som Metaller;

jfr. ovenfor S. 163. Mange slige liaves vel i ældre Skrifter, men andre nyere

særdeles interessante Afbildninger ere mig nylig mcddeelte af min ædle og lærde

Ven W. C. Trcvelyan til Wallington. Desværre er jeg ingenlunde saa indviet i

disse hidindtil uafsluredc Mysterier, at jeg tor yltre nogen bestemt Mening derom.

Om skotske nilicdværker af denne Art bar Dr. Clement lildecis handlet i et her

udgivet Skrift; Die Uanisehen Rciehssymbole, Eicphant und Dannebrog, 1840, 8.
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I det Folg-ende I;omme vi til at ommelde en i Jorden paa Fær-

oerne fundet Sten, hvorpaa Binderuner ere indridsede med saa fine ojf

svage Træfcj at de i den Henseende meget ligne de i dette og næstfore-

gaaende Afsnit omhandlede Charafcterer og Billedværlcer.

Endelig maa vi ikke glemme at erindre, at den Utydeliglied, ja

undertiden endog ved forste Oiekast (I nfordeelaglig Belysning) en vis

Usynligbed af slige Indridsninger uden al Tvivl meget tit har foranlediget,

at de ved Stensætningernes Aabning eller Understigelse ere blevne upaa-

agtede, endog afMænd^ som interessere sig for Nordens Oldtidslev-

ninger overhoved, da en saadan Anbringelse af Charakterer og Figurer i

dets fjerne Oldtid hidindtil liar været næsten aldeles ubekjendt* At visse

Grundeiere, der vel vilde regnes til den dannede Klasse, men dog ikke

skaante tydelige Runeindskrifter^ naar de kun fandtes paa Stene, der

beleilig kunde henkastes i en Bro eller et Gjærde, endmindre vilde give

Slip paa saadanne kolossalske Stene som de ved Ullerup eller Herrestrup,

om de end syntes at være svagt betegnede med noget, som de kun kunde

ansee for uma^rhværdige Kragetæer, er let at begribe. Meget mindre

maa man i Almindelighed (skjondt hæderlige Undtagelser gives) vente af

den simple Bonde eller Almuesmand, som dog fremdeles maa haabes at

gjore storre .Fremskridt i Oplysning og Kundskab, saa at det herefter vil

være miere sjeldcnt at læse Efterretninger, som denne, om den ene af de

to saakaldte Langdysser (der nu for det meste er forstyrret) i Nærheden

af de ovenfor beskrevne Jættestuer ved Udleire: "Der fortælles (1859)

"at man her for omtrent 50Aar siden skal have fundet nogle flade Stene

'hned Indskrifter paa, men som bleve ddelagte^^*). Og dette skete i

Omegnen af Boeskilde og Kjobenhavn henved Aar 1809! Hvad kan
^ I

I I —
I

) Historish-anliqvarisli IJeskrivelsc over Snodstrup ojy Olslylikc Sojjnc 1. c. S. 365. Det
meldes o{^. saniincsleds 8.367, at man vesten for xMollclioien (see ovenf. S. 524) har
fundet end on Jicttesluc , li{;ncndc den stbrstc nu bekjcudtc |»aa TJdlcircs Grund,

men den hlcv strax sluifct Stenene anvendte til Hegn, — Hvad der fandtCB i

den er ikke kommet til iNo|;ODS Hundskab.
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der da ikke vræe skeet baade da
0{f

forhen i fjærnerc og' mindre oplyste

Egne af Ri{fet!

Til »ide 89~195i 195—109, S06-207» 319, 4GS--4St
Cjfr. Tab. VIII rig. 4; Tab. XIV Tig. 3>

Notater om forskjellige Runeindskrifter paa Stene, fundne i Dan-

mark oq dets nordlige Bilande, som enten cre nylig opdagede eller hid'

indtil have væ$*et tibekjendte. Et Exempel paa den nærmeste Forlids

barbariske Forag^t for Forfædrenes ældste Skriflminder fra IVaboiien Fycu

er tilfældig-vis kommet til min Kundskab. Det er allerede af mig: for en

Snes Aar siden overgivet til Offentligheden*), men fortjener vel at op-

friskes her, især da den odelagte Indskrift i visse Maader horer til de

særeg-ne, som her af mig omhandles og nu for forste Gang (saavidt

muligt) udgives:

*'Paa Landsbyen Orbcks Mark (kort fra en forhen særdeles ud-

emærket, men nu næsten odelagt Dysse)**) opdagede nuværende Cancellie-

"raad Lindegaard ***) for nogle og tyve Aar siden" [altsaa omtrent 1797]

"en Runesten. Den laae kort fra en Iloi og saae ud som en anden raa

"Klippe, men da den var bleven omvæltet for at sprænges efter Eierens,

"en Cancellieraad Langes Ordre, opdagede den da ung-e Lindeg*aard en

I min Rcisc til JcUinf;c 1820 ,(og8aa udgivet i ?(ycrups Danskes Uciscia[>tta[;ciser)

S. 123—124.

I den her omlinndledc Omegn af Dondchycn Lindeskuv lindes Voldstedet af det

ældgamle Slut Mageluud med mange, endslgondt nu mest forstyrrede Gravhoic og

Stensætninger fru llodcnohl. Betydeligst deraf var den licroinmcldte (fra 1\. til S.),

som har hcstaaet af cn Jordfurhoining af 256 Alens Længde, 9^ Al. Itrcdde, forhen

omsat af store, ilikc aldeles tæt ved hinanden stnaendc Stene, som have været 220 i

Tallet. I Alidtcn var cn Stenkiste, hvis Indhold dog forlæn^jst var forsvundet;

endog en flad Sten, som for havde tjent den til Laag, var hlcvcu bortlaget og an-

vendt —• som en kristelig Ligsten. Sce 1. c. S. U8— 123,

**) Eier af llovedgaarden Lykkesholra og af cn da derværende Samling af nordiske

Oldsager, som han selv havde hraj;t tilveie jiaa Godset og i dets Omegn, citer

Justilsraad Lindegaards nlmindelig hcklngede Dud skjænkedc hans Arvinger Sam-
lingen til det Kongelige Museum her i Staden.
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"Runeskrift paa dea flade Side, som for vendte nedad,*) livillicn han

"strax optegfnede. Han bad mejyet at denue mærkværdifye 5 Alen hoie

"Sten, som ei findes hos Worm eller andre Forfattere, ihlse maatte

"sprænffes, men Lunde paa ing-en Maade opnaae en saa billige Begjæring-s

"Opfyldelse. Han maatte da noies med at sende en Gjenparl af den tilintet-

"gjorte Indskrift til Professor Nyerup, der atter viste den til den forevigede

"Kammerherre Suhm, som læste den saaledes:

ATHULF RITHSTI STIIN EFTIR ABURI
"(Adulf — eller Adolf — reiste Stenen efter Abur)"

Jejf bemærkede herved, at Lindegaard da foreviste mig den af ham gjorte

Tegninff over Indskriften, men her maa jeg^ tilfoie, at jeg* da strax af-

copierede den, 0{j har nu den Fornoielse saaledes for forstc Gang at

udgive samme**):

ht>l/rRII>J. :rtHT:|5rT:l>l + nBnRlt
Dcng-angf læste jeg* Indskriften saaledes:

U5UFRI$R • LEST • OFT • 5IAUBURID
eller efter senere Skrivemaade:

Odufridr Icst iletsC) ofl px6{i^hori6y

to korte Vers, hvoraf Meningen bliver:

"Odelfrid diide; ofte det mindes blandt Folk"

(Odufridtis ohiit [idj sæpe dividgaiumj*'*''*'^.

Jeg- kan ikke holde mig fra at gjentagc den Beklag^else, hvortil

denne Meddelelse gav mig Anledning:

*) Det secs deraf, at Stenen med Vold var bleven nedstyrtet fra iloien, mnaskee for

at slcjiilc den for hedensk ansecte Uuncslsrift.

**) Denne IndsKrift er ililie ommeldt i Liljefjrcns Runurkundor.) Nu mener jc(; at det opvendte Fl skal l>ctcj;ne ninderiincn I) h ofj IVavnct saaledes

læses Vfmlfripv (oUcr Vpfilfrvh- D: Odcls- cllcr Eicndums Fred), der 0(; forekommer
(som Utalfriffr) i svenske Runcindskrirtcr, f. Ex. Lilje(jr, Nr. 1G2. Alan kunde og

{fjætte at Icst er forkortet for let stein; mueji'i; ville Nofjlc mene, at oft Uor snarere

læses aft ofj betyde det samme som at (ved) — men at fnmtbnriit kunde veerc det

samme som det oldnordiske Jnodhrmtt (Folkevci , Landcvei), altsaa: nt Odelfrid

enten diide eller lod Stenen sætte ved Landeveicn. Sproget cr her vistnok tildcels

meget dunkelt.
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"Beretning^ea om denne Stens Odelæg-fjelse af en anseot Mand i

^^Staten, som man sltulde formode besad videnskabelig- Dannelse, mod

*^^udtrykkeli{j Forestillinjy og* Forbon, viser tydelige nok den slige Mindes-

umærker ber i Norden forben almindelig^st vederfarne Bebandlinj>\ Saa-

^^ledes forg-ik Juulskovsstolten og* de fleste i det 17de Aarbundrede til

^^Kjobenbavn benflyttcde Raneminder; saaledes forsvandt Runestenen ved

"Ronning-e*) og adskilliffe andre
^
bvorpaa Opmærksombeden dog- var

"bleven vakt ved flere trykte Skrifter. Vi burde baabe at en sligf Van-

"dalismc dojy engang^ standses, og at de faa ældgamle Mindesmærker

"af delte Slags, som vi endnu besidde, bevares for Efterslægten, som

^'ellers vil faae Aarsag* til at mene at Danmark aldrig* bavde besiddet

^^Runestene!'*

Vor Tid vil, i vort Danmark, neppc gjore sig skyldig i slige

Forbrydelser mod Forfædrenes Minder, og det er vist at saavel Regje-

ringens som den antikvariske Commissions og Oldskriftselskabels Bestræ-

belser, i modsat Retning, allerede bave baaret og ville fremdeles bære

gode Frugter, — især da man med Glæde bar erfaret at de ved givne

Leiligbeder paa det velvilligste underslottes, saavel af Embeds- og Viden-

skabsmænd som af Oplysningens og den fædrelandske Oldkyndigbeds

Yndere af alle Stænder. Herpaa bar nærværende Skrift allerede givet

mange Exempler, og Resten af disse Blade vil vise nogle flere.

Til de særegne danske Runeindskrifter, som i den sidste Tid ere

komne for Dagen kan man regne den ene af de to sonder-vissingske (i Aar-

huus Stift i Jylland); men vi fremstille den ikke ber, da Ilr. Thorsen bar

udgivet den i en særegen Monograpbie, af hvilken vi leiligbedsviis have

udbævet dens mærkværdigste Afvigelser fra JXordens ellers sædvanligste.

) 1 Fyen; besliicvct 0{f
afbildet i Worms Monuni. Dan, S. 239—241, Deii havde

forhen staaet paa cn Ilui, om(;ivct af store Stene, som cn nautastcn (2J Alen lanjy,

nederst I Al. bred), men var allerede i Worms Tid omstyrtet, bortfort o|f henkastet

paa eller ved cn Alfarvei! Da Ucndz 1820 ud{jav sin Bcshrivclsc over RonninjfC

0(1 Holfstcd Sogne var Stenen (efter S. 99) aldeles ihhc mere at liudc. Worms
Afhildninu og hele Beskrivelse ere der udg^ivnc paa ny.
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I samme Stifit har man for faa Aar siden (1856) i Sals Kirise

opdag^ct en Runesten af haard jjraa Granit, som allerede er sjeldcn derved,

at Bo{fSlaverne ere af oplioiet A.rbeide; efter den af Skolelærer Christensen

i Sal (eller Sahl) indsendte Beslsrivclse og- Teg-nin^y er den dannet som

en smal Lijjsten; oventil sees et næsten firlsantet Kors, som dog ved en

smalerc Stang;fi{fur er forlæng-et til Stenens nederste Ende. Langås dermed

staaer Indskriften, som synes at maattc læses saaledes*):

xnth+rt . H* jiK M1 lin |5.

ifPVhh IR tIR T+r

og at burde omskrives:

Gimvahl hyt(e)r seisa) ok lit siin å

ap k(ro?}ss er mer mah

Jeg antag^er at Mening-en herafer denne:

"Gunvald hedder han" (som ligger her) "og see paa

"Stenen! Det er Tid for mig" (at tye til) "Korset".

Det Isle Bog-stav, X, er det angelsaxislse g (om ildæ et nordisk /<);

det7dc et paa en særegen Maade stukket T; det Ode, As (ellers som oftest

i danske og svenske Indskrifter r, især som finale^ jfr. ovenf, S. 322)**)

maa her læses som y (eller i , der i Oldnordisk undertiden udtrykker

Lyden ei) ; den næste Charakter er en Binderune for 3 Bogstaver, 1 1 R (<iV).

.

synes her at staae for « og t for d (jfr. ovenf. S. 501).

Nederst ved Korsets Fod sees to utydelige Figurer, der ligne

tvende mod hinanden vendte Ryttere. Det Hele er indfattet af en tem-

melig hred udhugget Ramme.

*) Herved er det do/j at bemærke, at 3die Bogstav i Tcguinjjcn snarere ligner +,
Ur. Christensen hcmacrl^cr udtrykkcligat lluncrnc tildccls ere lucget forslidte oj; utyde-
lige, saa at ban kun med Moic kunde ojidaijc Trækkene.

**) Ligesom det der cr bemærket om Ishenderne, at de i Almindelighed ikke briiplc A%
som Finale, kan og den samme Ocniterkning gjælde om de gamle ?^ordmiend; scc

f.Ex. de norske Indskrifter herovenfor 8.500—503.
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Stenen (som uden Tvivl er fra den dansl;e Kristendoms ældste

tider) laae^ som Fodtrin, i Kirisens Chordor og* har der, uden Tvivl meg-et

længe, været udsat for Stovlchæles og Træsl;osoms Paavirken, hvorved

den forhen særdeles tydelige Indslirift næsten var bleven ul?jendelig.

Allerede 1820 havde jeg bemærket i min ovenanforte Reise til

Jellingc (S. 124), at saare mange danske Runestene maatte være blevne

indsatte i Kirkemure og Kirkegaardshegn
,

ligesom den da for kort Tid

siden opdagede Bekke-Sten (sec Ant.Ann. IV, 114—117 Tab.II Fig.6).

Adskillige sildigere Opdagelser have bekræftet denne Sætning. Et Par

saadannc komme vi nu til at ommelde.
^

Den ovenommeldte Skolelærer Hr. Christensen i Sahl, der har

saa store Fortjenester af den ved ham der forst bemærkede og beskrevne

Runesten, har (1836) foroget dem ved Opdagelse og Beskrivelse af en

anden, der udgjorde en Grundsten i den Muur, der omgiver Veierslev

Kirkes Kirkegaard. Han beskriver den saalcdes: "Stenens tvende jevne

^^Flader danne imod hinanden en Retvinkel og langs med dem staae fol-

"gende Linier, en paa hver Side:

hY^'Tl . BI^I>KR . hIK

Omskrevet:

lUDR HJO RUNO SESA YF(T)ER
SKAL31I BIOBKR SIIN

eller, efter nyere Skrivemaade:

Ju&t* (eller joffr') hjo rtlno pessa y/ir (eller <?/iiV)

Skalmi hj6Sk(e)r (a?) sin (ti)

Oversat:

Jodur'*') hug denne Runeskrift over (eller efter)

Skjalm sin ... •

*) Joduv er et Rjcldciit oldnurdisU Mands- E{;cniiavn, men det forekommer do|y i Sa-

gaerne, f. lix. Fostbrajdra-Saga (Khhvn. 1822, 8) S. 4 o. f.
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Ordet bjo&ker (eller hjo&keri') troer jeg* neppe forelsommer paa

nu bclyendte Steder*). Skulde det vel iklte rettest læses bropur (Broder)?

da Mening-en vilde være aldeles War. Skalmir (SIsjalm) er og^saa et

dansl; Mands-Egennavn^ — uden Tvivl det samme som Saxo's Skjalmo,

E(fenhederne ved denne Runeindslsrift falde let iOinene; dog maa

jeg bemærLe at 4 i Tegningen afdeles ved en Strege i Midten. Ellers

sees her en Bindcrunc for lAL (eller AL) i Skjalmi^ muelig^vis sLal og^

den næstforejfaaende sjeldne Charakter betyde en saadan for 1+ (id).

å% betyder her igjen y eller o. findes sjelden for c i danske Runer.

Af Sproget at domme maa denne Indskrift være raeg^et g-ammel*

ikke usandsynlige fra Hedenoldsdagene; her. findes heller intet rfi finale.

End en hidindtil ubekjendt Runeindskrift eller vel rettere et saa-

dant Brudstykke har Capt. Aug-ust Bag-gesen (1837) fundet som indsat

(mod Syd) i Fundamentet fil Ringsoe Rirke, Banders Amt^ under Grev-

skabet Benzon (tidlig^ere Skeel), Aarhuus Stift, Worre-Jylland, Dens syn-

lig-e Flade har cn Holde af ^ til ^Alen. Vi efterlig^ne den os meddeelte

feter Oiemaal tagne Teg^ning^ af denne besynderlige Indskrift:

Her synes nordiske ogf lydsk-ang^elsaxiske Runer saaledes sammenblandede:

RiiRik BRnDh iHriDi

Omskrevet, — dog^ kun tildecis, efter sandsynlige Gisning^er:

RURIK BRUDU IHRIDI

efter nyere oldnordisk Retskrivning^:

Iturik hru&u Ingriffi

*) Ordet synes at komme af hjotfr (hjopr), ct Fad, Spisebord, oq muli^ tillige af ker,

et Kar, DiikkcUar, hvis her ikke maa sorcs en saadan Form som den i gjnldkcri
(Skatmester, Kasserer). Betydningen er htiist uvis, da Ordet kunde belegne enten
cu elJer anden IhiusbestilJing, svarende til vort Slsjænk, Kjukkenniestcr:. TaUcldækkcr
o. s. V. eller en vis Forbindelse mellem Vært og Gjæsl, Kameralcr ved et fælles

Spisebord o. s. v.
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delte g-iver Menin{jen:

^^Rurik" efor eller til sin) "Brud Ing-ride".

Læser man her k som et sædvanligt nordisk n Cmen ikke som det

tydsk-ang-elsaviske c eller A)? faacr man Ordet rtiriwy det kunde da vel

belyde roijrin eller iwiii, nf reyr, raur. Ruse (Svensk: jw, Slenror). Det

næste Bogstav antag-er jeg* for et særegent B. Da den 12te (eller forenede

Ute o{f 12te) Gharaktcr synes at være et ang-elsaxisk h, saa troer jeg og"

at liint k maa henfores til samme Alphabet; jfr. Ann. f. n. Oldk. I, 257.

Om IX og I K for tng see ovenf. S. 593—94, her udtrykkes det som IN5

see Léiljeg^ren Runlara S. 26 om * for V eller K.

I Udseende have disse Runer lildeels en paafaldende Lighed med

de faa ægte vendisk-slaviske Indskrifter, som man kjender, og^ derved er-

indres man end ydermere ved IVavnet Rurik, som saavel tilhorer den danske

som den nederlandske og* russisk slaviske Historie. Forskjellig^e Fyrster af

dette Navn have levet eller regjeret i Jylland i det9deAarh.; en af dem

skal, efterat være kommet i Besiddelse afLehne, horende under det lydske

Rciserdomme i Nederlandene, iAaret8S7 have erobret hele JvUand, men

5 Aar derefter være bleven kaldet til Rusland for at herske derover, hvorved

han stiftede det mægtige russiske Monarchie*). Dersom denne Indskrift

virkelig- Ijidrorer fra ham, er det ikke underligt at finde dens Runer blan-

dede med et Par tydske og desuden med det oprindelig* romerske D**).

) Alt dctlc er saavidt mulij^t oplyst af Prof. Kruse: tfbcr die llerkunft des attesten

russisclieii rurstenj^esclilcelits aus Jiitland (mod tilliorendc Stamtavle) i Mémoircs
de la Soeieté Royale des Aiitiquaircs du IVord, 1838-89, S. 321-353.

*) Paa denne Heise eftersaac Capt. Bafjgesen paa forslijclli|;e Steder i Niirrejylland de

Ituiicsteuc, sum efter Worm skulde findes der. Uuncstcneu paa lIerrc{;aardeQ

Stcnalt (i Aarhuus Stift, UandcrsAmt), hcshrcvct 1. e. S, 289, cii blandt adsl:illi{;e

Stene, der omgave en stor lliii, som var bleven reist af Osur Stufsiin efter hans Suu
(eller Brodersen?) off hvilken Fru Anna Hrabbc i sin Tid ansaac for en af Havens
ypperste Prydelser, — var nu forlængst forsvunden, thi Worm havde allerede i sin

Tid spurgt ut den var bleven slæbt bort og puttet ind i en eller anden Aluur,

hvorover lian med billig Harme udl)ryder ; Adco a ccmcntariortim injiit'iis niliil

tutnuij f/vc ct hunc ct alios mitUos ttobis uivCdciiint ; jfr. Werlaulf 1. c. I, 307, 32f).

I Hobro saae Baggesen Worms der anfurte Slcø (S. 280), oprcist ved Kirkegaards-

TO
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Har man saaledes i IVorre-Jylland mishandlet og: odelajft mærfc-

værdi{je Runeindskrifter (paa Stene) j hvis rette Indhold man nu for det

meste ifefce mere Ljender, har det ifelse mindre været Tilfældet i Sonder-

Jylland eller Hertug-dommet Slesvigs hvorpaa Exempler tildeels ovenfor

(S. 4685 4-75, 483—84) ere blevne anforte. Ved at eftersee mine runolo-

giske Samlinger fandt jeg* just nu en lille Seddel, skrevet af den ovenom-

meldte Fr, Jiirgensen, hvis Optegnelser end mere bekræfte denne Mening.

De ere i det Hele af den Vigtighed (især for fremtidige Undersiigelsers

eller Opdagelsers Skyld), at jeg her meddeler dem fuklstændige:

^^Ein Runenstein liegt an einen Grabhiigel gelehnt im Amte Ha-

"dersleben bei dem Dorfe Stursboll, 2 Meilen zwischen Ochsenwatt und

"Mayhiill. Das Danische Lustlager, welches 1792 in dieser Gegend lag,

"war nur ein paar lOOSchritte von diesem Grabiigel entfernt; die Gegend

"ist noch damahls ungebauet eine grosseHeyde gewesen. Im Lager selbst

"ivikrde ein Grabhugel abgetragen, in welchem viele Urnen, eine goldne

"Haarnadel und viele andre Sachen an Major Coldiz abgeliefert. Wohlin

^'hat sie an ihn iiberliefert. y.. Mog\n
'^Jurgensen^ INOo.

^*In der Kirchhofs-Mauer der Ries Kirche, Amt Apenrade, soli

^'der bekannte wichtige Stein seyn. Einige sollen auf der Landstrasse

"in dieser Gegend seyn, w enigstens gewesen seyn. Der dortige Herr

"Prediger wird gewiss die besten Nachrichten dariiber geben kiinnen".

Om den her ommeldte Runesten paa StursboIIs Udmark senere

er bleven fort fra Hoien og henkastet i et Stendige, samt folgelig er den

samme^ som Arendt saae og aftegnede 1807 (see herovenfor S. 468 o. f.),

kunne vi vel ikke vide, men vistnok vilde det være Umagen værdt at

muren, efter vor uurærcndc Konges ForanstaItniii{; (jfr. ovenfor S. 291, 334); den
anden fS. 283) var derimod Ibrsvuuden, endskjoudt den var sierdclcs mærkværdig
l'oredelat dens sære|fne Bru/j af fh midt i Ordene, og med forsIijclli(; Betydning.
Begge Gnnderupstencne (8.317—18) ere endnu til, l'rcflede aflCieren, lir. Kanimcr-
raad Kirstein. Dm fiirste var sat af Baldur over hans Forieldrc, Snigur og Tufa,
som begge lagdes i en Gravliui.



cfterforslse paa selve Stedet om een eller to saadnnne Stene endnu l;unde

findes der. Thorsen (som nedvStammer fra denne E{jn) har ved et Isort

Ophold i Sturskoll 1858 forgjæves efterseet det udvcndijje af Stendijyerne

med Hensyn til den af Arendts Tcjyning: og: Optegnelse belsjendte.

Om en Runesten i Ries Kirke har jeg* intet erfaret, og da Hr,

Thorsen heller ihke veed noget derom, formode vi at Jurgcnsen har for-

vexlet den med Rjolderup Kirlte, som ogsaa lig'ger i Riis Herred (eller

Ries Hårde).

Vi have allerede ovenfor (S. 349) fcortclig' omhandlet en særdeles

mærkelig Sten med særegne Runer og* Rinderuner fra Hiiire til Venstre,

fundet 1835 i Jorden Cog Grundvolden (il et gammelt Huus) paa det

forrige Rispcsæde Kirkebo paa Færoerne. Da den hun bestaacr af et

Rrudstykke^ vil Ordenes Mening ikke blive let at udfinde med nog-cn

Sikkerhed. Mulig kan Efterliden bringe flere lignende eller beslægtede

Oldtidslevninger for Dagren, hvorved Porskjellig-es forben afvigende, nu

mere overeensslemmende Gisning^er yderligere kunne oplyses og bekræftes.

Som ovenmeldt har jeg* tilbagekaldt mit ældre Forsog* og antaget Hr.Repps

for rigtigere med Hensyn til Tidsbestemmelsen, der neppe kan være yng^re

end det 9de Aarhundrede. Han læser: Kinnta knfl npar vo , * og- omskriver

det saaledes: kinnauia kufl Upnr vo(rH) (Unnurs Slægtninges Gravhoie

vare...). Kinnauir er vel et ubekjendt Ord, men kan være blevet brugt i

Oldtiden. IVu indseer jeg* at kin maa være en rigtige Læsemaade. Den

folg-ende Rinderune er kunstige, men vanskelige at læse med nogen Sikkerhed;

den synes (bagfralæst) at indeholde Rogstaverne HF'iJ^, I7«m' eller Unnnr,

Det fiilgende Rogstav er et retvendt H(rt). K^P'^ (med bagvendte Rog-

staver) er fuldkommen tydelig-t, derpaa fiilg-er vel fll^ (lig-eledes), de to

forste som en Rinderune, — og' endelig (som et Stedsnavn?, ligeledes)

tRn^K, Arvok ^\\(iv Avnog? Kan deUe vel have været det ældste IVavn

fov liivkeho eller en Vaag* (Vig") i dets Nærhed? Det Hele vilde da lyde:

Hin Unnar å kufl vip Arvok o: Unnurs Slægt bar Gravsted (Gravsteder)

TO*
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ved Arvog^. Miili{f Isunde flere Brudstykker findes af den mærl;værdig"e

Sten, der da mnatte udbrede et Islarere Lys over denne dunide Gjenstand.

Auilur^ Udur^ cIIgv Unnur var, som belsjendt, kristen 5 hun bortgiftede sin

Datler Olof paa Færoerne omtrent 890; derfra nedstammede, en talriff

Slæjft, men forfaldt igjen til Hedenskabet, hvis ivrigste Forsvarer Tlirand

paa Gata (eller Gotu) var i dets sidste Periode. Audur befalede, forend

hun diide, at hun skulde begraves ved Siien paa et Sted, som overskyl-

ledes af den ved Flodens Tid, altsaa i en Vaag Celler f^aa, som Ordet

nu lyder paa Færoerne). See Landnama 5die Part, 16de og 19de Kap.

Brudstykket er her afbildet Tab. VIII Fig. 4.

Den sammcFmbedsmand, Dr. Amtmand Ployen, hvem denne inter-

essante Bunestens Bevaring og Hidsendelse skyldes, har og end senere tilveie-

bragt en særegen Bunesten fra et andet Sted paa Færoerne, nemlig Frodebo

(vistnok et Sted afældgammel Beboelse, da IVavnet betyder Frodes Boh'g).

Allerede i Aaret 1822 var man i denne Bygds Kirkes Muur

bleven opmærksom paa tvende Stene, der saae ud som forskjellige Brud-

stykker, hvorpaa enkelte Kuner og Binderuner vare meget svagt ind-

gravede. Efter Begjæring af Commissionen for Oldsagers Opbevaring

bleve de udtagne af Kirkemuren og sendte hertil 1823, men ved Flytningen

kom de, da Stenarten er meget blod, til at lide meget (rimeligvis især

ved Sknmplen af Bolgegangen i Stormveir), saa at Bunerne efter An-

komsten kun meget vanskelig kunde gjenkjendes, dog kun saaledcs, at de

ingen sammenhængende Mening give (see ellers Anlirjv. Annal. IV, 401).

Man havde »1 Aarsag til at formode, at de Indridsninger, der

sporedes paa disse Stene j ikke vare blevne anbragte i den Tid, de vare

i Kirken, og dette synes siden ved det nye Fund, vi nu komme til at

omhandle, at have bekræftet sig. Den næstfundne Sien er nemlig af

lignende Art, men meget stiirre, og maa vel nu for sig selv — forhen

mulig i Forbindelse med andre flere Stene — betragtes som et mærk-

værdigt Hedenoldsminde.



Det hlev i sidstafvijjte Sommer opda^^ct af Hr. Amtmand Ploycn

og liidsendt fra ham i August Maaned lil Commissionen for Oldsag-ers

OpLevaring" med foljjende Beretning*:

"I indeværende Aars Juni Maaned var jcg i Frodeho paa Suder-

oen, og" da jeg liavde Lort som et Sagn, at der, i denne Boigds Kirlsc-

muur, slculde findes en Sten med indridsede Bogstaver, samt da bemeldte

Muur nu, efterdi Kirken blev ombygget^ var nedreven, havde jeg givet

Ordre til at man omhyggeligen skulde eftersoge den omhandlede Steen,

samt udlovet en liden Præmie for den der ftuidt den. Efter at have

inspiceret den under Bygning værende Kirke forespurg-te jeg- om nog-en

Runesteen var funden i den gamle Muur, og erholdt det Svar at al Sogen

havde været forgjæves, men at herimod en fatlig Huusmand havde, ved

at grave i Jorden, fundet en Steen med Staver — saaledes benævne

Færingerne Bogslaver*) — og, da Stenen var bekvemt dannet, havde

indsat den i Gavlen paa sit Fæluuis. Jeg begav mig strax til Stedet,

undersogte Stenen, og, da de derpaa indridsede Charakterer forekom mig

at være Binderuner, formaaede jeg* Huusmanden til, mod en Gotgjorelse

at overlade mig Stenen, som jeg derefter besiirgede overtort til Kjoben-

havn. Af specielle Sagn paa Frodebii existerer der, mig: vitterlig, ingen,

men man bar det almindelige Sagn for alle Færoerne, at de catholskc

Præster befalede Indbyggerne at nedgrave alle Runestene, som en hedensk

Vederstyggelighed, et Sagn, som synes bekræftet ved den Omstændighed,

at begge de Stene, som jeg har havt den Fornoielse at nedsende fra Fær-

oerne, ere opgravede af Jorden."

Hr. Professor Forchhammer har, som Mineralog, beseet denne

Sten og erklæret den for at beslaae af færoisk Basalt. Overfladen er

forviltret og derfor særdeles blod, hvorfor han antager det for meget

muligt, at mange flere Indskrifter eller Indridsninger fiir kunne have

staaet paa den, cndskjondt de nu ere udslettede,— ligesom og* at adskil-

) Scc hcro^ciifor S 133—39, 143—44, 149—53.
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lige saadannCj der no forekomme som meg-et svage, I^unne fordum liave

været meget tydeligere, hvortil den lange Henliggen i fugtig Jord tildcels

kan have medvirket.

De paa Stenen indridsede Charakterer bestaac mest af Binderuner^

dog tillige af enkelte Runebogstaver. Rimeligvis have de i sin Tid været

Bomærker for de Mænd, hvis Navne ved dem skulle antydes, enten de

saa ere blevne indridsede af dem selv eller andre- De fleste ere anbragte

paa Stenens overste Flade. Den alleroverstc til Venstre kan saaledes

læses: tlMAhTR (Sikmuntr^ Stgmtmd'r)^ dette Navn tilhorte den endnu'

røest beromtc Mand i Færoernes gamle Historie*) og tillige hans Bedste-

fader (nedstammende fra den ovennævnte ^iirfiir eller Unnnr), Den anden

Charakter kan indeholde Bogstaverne h+=IIlR, Loivr iLeivr, Lcifr')^ den

5die kan læses tRI (^ri); den 4de BR'lj^tlR iBresiif)^ — af hvilke

de tvende fordum (i det lOdc og Ilte Aarhundredc) vare meget bekjendte

paa Færoerne. Breslir (Fader til den beromte Sigmund) havde, i Fælles-

skab med sin Broder Beitir, de halve Færoer til Forlehning nf Hakon Jarl,

da Norges Hersker; de boede paa Skufcy (nu Sknoy^ Skuoe), den af de

slorre beboede Oer, som er nærmest ved Sudnrcyy nu Suderoen eller

Suroy**). I hvilken Henseende eller ved hvilken Anledning disse Navne

ere indridsede kunne vi nu umulig vide. At de ere meget gamle Og saa-

ledes et af de mange Beviser for Binderunernes hiiie Ælde, er derimod

upaatvivleligt.

Efter hvad der saaledes (S. 557) er oplyst, at Stenen ikke alene

har ligget meget længe (rimeligvis meer end 800 Aar) i Jorden, og at den

siden er bleven indsat i en Væg eller Muur, udentvivl paa den Maadc,

at den flade Side med Indskriften har ligget under eller over andre store

Stene, er det ikke at undres over, at en Deel af de i den indridsede Runer

Han havde (tildcels efter sin Fader Brestir) Færoerne til Forlehning af Norges
Konger, og den overdroges senere til Iiaiis Svi(;crson Lcif (eller LciVf som det endnu
udtales i Island).

Svc ellers Færcyingn-Saga, ixåg. al Rafn (llhU. 1832) S. 1,2, 14 o.f., 32 o.f., 10,9 o.f.
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ere blevne fuldkommen uilslidte, andre mejyet svag^e og end andre næsten

usynlig'e, naar de ifeke, ved heldige Belysnings, meget noie efterspores*).

I Island findes vel (efter hvad her ovenfor paa adslsill!g;e Steder

er oplyst) mang-e g-amle Runeindslsrifter, hvoraf nog-le fra den hedenske

Tid (enkelte endog- paa Iloie eller i Stensætninger). Mærkelige Bindc-

runer fra en Ligsten (sat i Aaret 1003 eller 1004) ere anforte ovenfor

S. 193**). Ellers ere de fleste hidindtil bekjendte (med Undtagelse af de i

Fjcldhulerne) afTaltede ide sædvanlige islandsk-norske Runer. I disse have

dog undertiden enkelte sjeldne eller lidet bekjendte Charakter indsneget sig,

f.Ex. i en kort Hedenoldsindskrift, som vi her af denne Aarsag ville anfiSre.

Gaarden Flekkuvik (Flekka's Vig) i Guldbringe Syssel paa Is-

lands sydligste og forst beboede Kant siges at have sit Navn af Kvinden

Flekkay som allerede i den hedenske Tid (det 9de eller lOdeAarhundrede)

forst beboede Stedet. Dette Sagn bekræftes af et særegent Mindesmærke

i Gaardens Nærhed. Midt paa en aflang Hoi, bevoxen med Græs, 6 AI.

lang samt 5^ Al. bred forneden ^ slaacr en Sten af Lava (som haves i

Overflod der i Egnen)***), en Alen lang, 2^Qvarteer bred medfijlgende

indhuggede Indskrift:

De to forste Bogstaver antyde en Forkortning af et Par Ord, som

hidindtil meentes at være de paa islandske og grønlandske Ligstene sæd-

») Denne Sten o^;; dens bcsynderlijrc Charakterer erindre om cn anden teramcli(>; stor,

men du^ nof^^ct mindre, der ior iio(r|c Anr siden blev oj>|;;rnvct af Jorden ved cUcr

under den bcromtc (;;.imlc DomkirUc i Kirkwall paa Orkcuucrne. I den lindes nemlig
adslfillij^c TrxU iudliU(;ne, der tildecis Ii{>;nc Itiuderuiier. Ur. Clement erholdt den
og bar sendt den til Kjiibeuimvn, bvor den Ibrvarcs i Museet for nordiske Oldsager.

Med ilciisyn til det Hedenskab, som lierskcdc i Islmid |>aa den Tid, som denne
^tcn blev sat (endskjiindt det da var blevet beslnttet at indforc Kristendommen i

Landet), kan det bemærkes at Stenen ligger i Retningen fra Nord til Syd, — meu
de fra de« fuldkommen kristne Periode (som efjeutligst begyndte 1036) fra Vest til Ost.

**) Det maa dog bcmæi-kcs, at denne Lava er meget leldre end Landets os bekjendte

Keboclsesperiodc. Delte Mindesmærkes Beskrivelse er oprindelig taget af l^ræstcu

til Ualvetjorn oglVjardvig, lir. Gudmund Hodvarscns Indberetning til Commissioncii

for Oldsagers Opbevaring af iJdc Juli 1817, Scc ellers Aut.Ann. IV. 345—346.

1
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vanli{fe her hviltr (her hviler); mulig grunde de sig" dog paa den mere

hedenske Form her hcyg&iz (her hoisattes eller hiiilagdes) Flecka.— Del

•ide Bogstav er her det usædvanlige, cndskjondt det forekommer for c i

adskillige nordiske Runealphabeter, f. Ex. i et af mig benj'ttet islandsk

Haandskrift:, skrevet henved 1500; i det af Arild Hvidtfeld i Indledningen

til hans Danmarks Kriinike 1602 meddelte "Alphabetum Gothicum; de

^^gamleRonebogstalTuer som ere aflagde", samt i tvende forskjellige, sam-

lede af Nicolaus Petri (Niels Pederssun, Præst paa Muen)*) og af Pro-

fessor Mathes. Christian. Johannis**) i Kjobenhavn, h<?gge meddcelte af

Worm. Som en svensk Rune var det forhen bleven anfort af Johannes

Magni og flere (fra IVerifce) samt efter dem af Bure, i hans Elemcnta

rHniea***^^ hvor han ogsaa udgiver Bogstavet for dansk. Som saadant

var det end for anfort af Lindenberg. Saaledes Ondes det og hosBona-

ventura Vulcanius (de literis & lingva Gothorum), tildeels efter Med-

delelse af Hans Bilde, Befalingsmand paa Gulland, henved Lilje-

gren henfiirer denne Rune til den gothisfe- danske Rækkej Brynjulfsen

derimod til den angelsaxiske, idet han henviser til W. Grimms Tab. III,

IV, hvor jeg dog ikke kan finde den anfort, ligesaalidet som i noget

andet gammelt Alphabet af denne Art, cndskjundt Uickes har optaget den

blandt Runer overhoved, rimeligvis fra Worm eller de af ham citerede

*) Han havde og fundet ri{>[urcii 4 nnhragt i Runer for c; dette vilde være analog

med visse andre Runers Afændringcr eUer E'^orlsortuinj^cr.

Hos ham har Runen Formen «|>; det er hchjcndt at de fleste Runer saaledes snart

have Spidse, snart afrundede Former, som udtrykke den eamme Bctydninfr.

**) Dette llo(;»tav findes aldeles ikke rifjii^ ud/pvct af Liijc/jren Llandt hans saakaidte
Rurc-runor (Kunlarn S. 41 Tab. 1 i\r.2l), som i det Hele der cre ulydeli(;e Og
næsten ulæselif;e ^mulij; tildccls af den Aarsajr at Liljc^p'cit aldrij; havde sect noget

Aftryk af det urijrinaic Kohber; sec ovenfor S.JKW). Rure anfiirte paa sin Tavle
allerforst de latinsk-gothiskc Bogstaver fra Middelalderen; disse nævner Liljegrcn

ncppc rij;tifj: Rure Runer, — for c staaer hos I-'iljjf. Tegnet r, der slet iklie findes

hos Rure, men derimod saaledes, som Runer (efter mine Fxecrpter af Orijjinalen);

(e) "Joh. ftla{;ni K, Laurent, et Olavi INerieii extrapatriam f", J^,
Danis Jt''. De 6vri/;e af IJIje/;ren anforte **Rures runor" ere li^rcsaa iipaalidei/^e o|f

nfuldstændij;e, fordi han til sin Meddelelse kun har kunnet benytte andres fuldkommen
UcfterrcttelitJC Oplt-gnclscr, hvilke han do^j selv har antaget for a;j;te.
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Forfattere*). Blandt disse er Skotlænderen Jacob Bonavcntura Hepfaurne^

som i hans Ftrga awea (Rom 1616) ud^j^ar 72 Alphabeter^ hvoriblandt

et saakaldet massa{]^ctisk, som upaatvivleligr udtrykker de nordiske Runer;

og^saa her anfores 4^ som c.

Brynjulfsen bemærkede, at Lanzi havde forklaret det etruriske 4
ved c/t; — dette er sildig-ere blevet bekræftet ved K. O. Muller og det

forekommer tillig'e (efter Grotefend) i denne Betydnings, som {yræsk, i en

ældgfammel Indskrift paa en iessera hospitalis^ fundet i Petilia.

Da denne Charakter nu kun yderst sjelden flndes i nordiske Rune-

Indskrifter, haaber jeg: at det ikke er overflodigt at have oplyst dens Til-

værelse paa en Runesten fra Islands Hedenold, eudskjondtden, med Hensyn

til dens Oprindelse, vistnok maa antages at hore til Palæographicns syn^

derligste Phænomener.

n anden ved sin korte og besynderlige Indskrift fra de sædvan-

lige afvigende Runesten fra Hedenold findes i det (mod Sonden) tilgrænd-

sende Præstegjeld. Ved Gaarden Rafnkelsstade (Hrafnkelssladir) siges

dens forste Opbygger Rafnkel (Rafnkell eller Urafnkell) at være begravet

i det saakaldte Kistegjærde (eller Kistehegn, — Kistiigeråi). Mellem

tvende naturlige Klippevægge ere der to korte jævnsidige Stengjærder,

som tilsamraentagne danne en aflang Firkant. Inden i denne seer man

adskillige store Stene, dog i nogen Uorden, som om nogle af dem havde

styrtet ned fra Klippevæggene**), med Undtagelse af den sturste af dem,

som er firkantet og ligner en Kiste i Skikkelse. Den vender fra Ost til

Vest (ligesom forskjellige hedenske Gravhoie i denne Egn). Tæt ved den

store Sten staaer en mindre med den tydelige Runeindskrift:

VXYltA

) CUaraktcrcn fandtes dog paa den afliickcs udgivne Tcgninu af en magisk Rune-
Indslcrift paa ct angclsaxisk Solvskjold (vor Tab. XII Fig. 2). Den tindes ellers som
gammcl-tegyptislf, sinaitisk og indisk, men uvist i hviliicu Betydning.

^} A^uli^ kunde de og i sin Tid være blevne omvæltede af Skattegravere.

TI
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a: fikela (og^saa skrevet ftkula)^ et Adverbium af Slyaldesprog'et*), soin

antyder nog-et voldsomt eller bittert, hvorfor det muelig; lumdc sig-te til

den her jordede Mands hastijye, voldsomme eller beldag-elijje Dodsmaade,

da det og: maa(te betrajytes som en middelbar Opfordring^, til Hævn**),

Stedet kaldes og^saa RafnLels leiffi eller Gravsted***'). ; ^ *

Om end et mærkeliget Gravsted fra Islands hedenske Tid har jeg?

i sin Tid forst faaet foljyende Underretning af Hr. Pastor E. H. Thor-

lacius til Suirbo (SaurbæJ. I IVordamtet, Oefjords Syssel, er der ved

en afsidesligfg'ende Indso en Række af Bakker og Uoie, kaldet Leynimjs-

holar (de skjulte eller skjulende Huie), tildeels beg-roede med Krat. Der

sees endnu el Hedcnoldsg^ravstedj kaldet F'olvulcidi (Valaens Gravhiii),

da Folkesag-net foregiver at en Valva (eller Vala, hedensk Spaakvinde) er

) Scc f. Ex. ilciinskriiif^las kjobeiihavnskc Udgave III, 75, i Slsjalden Valgards Kvad
om Harald Haar<lra.'K{es l.edin(>;stn^ til Sjælland o/; Fycn Aar 1015.

**) De tvende IkCromincldtc Præslcjrjelds ældste Historie er mcfjet dunhel og ubekjcndt,

da den \UUc ev bleven fremstilt i nogen hclyendt Saga, som nu Jiaves fra Middel^

alderen. Formodentlig vare denne £)gns iorstc Beboere hun faa og vidt udspredte,

tbi den bcstauer ibr det meste af ufrugtbare Landstræluiingcr. Islands forstc Ko-

lonist eller Landnamsmand Ingolf boede vel kort derfra, i Rcikjavili, men skjænkedc

£>in Frienkc Steiniin det meste af denne Strækning; bun vilde alligevel ikke tage

mod den som en blot Gave, meu gav barn en broget engelsk Kaabc derfor, tbi bnn
mcente at da kunde Overdragelsen .ansees som ct Salg og folgelig være mindre
udsat for at kaldes tilbage af Ingolfs Efterladte. Sec Landnama V, 14 (jfr. I, 17 i

Melabogens Tillæg). Snart bleve disse Egne behjendte for deres ofte ypperlige

Fiskerie; men Steinuu (kaldet den Gamle af bendes boic Alder) siges dog ikke at bave
villet overlade den til audre til fast Beboelse, men kun til Opbuld i Fisketidcn, SOin

mest indtrcHcr om Vinteren. De kaldes nu SK()«rnc.v (Sydnæssene).

•^ Jfr. ovenfor S. 448 om de rsIandsUc lledcnoldsgravstcdcrs forskjellige Benævnelser.

Det anfiirtc er her oprindelig laget af cn officiel Indberetning £i'a Sognepræsten
til Utskaale og Kirkevaag Ur. Sæmund Einarscn af 18de tluli 1817. J JVabopræsten

Ur. Biidvarscns ovcnoiniucldtc Indberetning nævnes tre forskjellige Begravelser (for-

uden Flckkas llui> i bans Sogne. De bestode af ailangc Hoio, af 9 Alens Længde
og (iverst af 2 Alens Bredde, men bave for været indbegnede afGjærder eller Sten-

mure, bvortil man endnu seer Spor; see Ant, Ann. IV, 346—347. Slige Gjærdcr
erc eller bave været meget almindelige omkring dc bcdonskc Islænderes Gravsteder

eller Gravboie. Det er da mærkeligt at dette ogsaa sccs at bave været Tilfældet i

Babus Lcbu (det gamle Norge), f. Ex. ved Fjiilbukka, bvor 4 runde Stenroser om-
gives af massive Mure af Kampesten, med Indgange i Midten fra de 4 Vcrdenskanlcr.

Kalra's Vcstgiitba ocb Babuslcbnska Besa, 174*2, S. 1G3.
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blevet begravet der*). I ovenmeldte Aar borte Indberetteren Ryjjtet

fortælle, at en Runesten laae paa den ovennævnte Grav- Han bc{jav sig:

derfor dcrben, i Selslsab med Pastor Kroyer; de forefandt vel Gravstedet,

men forlænjyst aldeles forstyrret, formodentlig- af Slsatlcjjravere, som bavde

ventet at finde Peng-e der. Graven var nu balv opfyldt med grovt Gruus

o{f Sand; aflan^^e flade Stene, af benved 2^ Alens Læng^de, laae ved den

og- syntes for at bave udgjort etslags Stcniuste omhring' Liget. Virkelig'

fandt de og^ sammesteds, Isort fra Dyssen, Levning'erne af en betydelige

Runesten. Den Deel af Stenen, som bavde bedældset Hovedet, var af-

brudt, men Stumpen fandtes dog. Ved at samuienfoie disse Brudstybfeer

saae man at en bort Linie af Runebog'staver, men ing-en andetslags Skrift:

bavde staaet derpaa; den bar vel udgjort benved fire Ord, men de forekom

de Reisende som ulæselig-e. En fornuftig" g:ammel Bonde der i IVærbeden,

Gunnar paa Holum, bavde længe lag^t Mærke til at Runeskrift: stod paa

Stenen, uden dog- at være istand til at læse den**). I Aaret 1839 be-

siigtes Stedet paany af Cand. pbil. Hr. Jonas Hallgrlmson (der i flere

Aar, for IValurforskning^ens ojy Topograpbiens Skyld, bar reist omkring^ i

Island); ban bar nylig* underrettet mig om, at Gravstedet uden Tvivl

var af bcdensk Oprindelse. Runestenen (der nu, som ovcnmeldt, er

brækket)***) bar bestaaet af en femkantet Basaltsoile, 5 Alen lang-; dens

Kanter vare respektive 16, 17, 8, 13 ojy 8Tommer brede; Stenen er meget

forvitlret og- Gbaraktererne boist utydelig^e. Han bar dog^ stig-t at efter-

^) En tcmmc]i{[ Ijctydcli^; Dysse i Nærheden af Pncstcfjaardcn Fell i SliaptcfcIlsSyssel

lialdcs ojjaaa Volvulcidi, I>on cr saaicdcs aiilajjt at intet l*unla i INærlicdou bcsliiiines

saa tidlij>^ ojj; saa lænj^c af Sulen som dette, hvorfur Valaen shal have valjjt det

til sit Gravsted. Iluii skal furst liave skjænket cn aarli^; Al{>i('t af (laardcu til dc
Fallifjc, Jicslaacnde i to Tiindcr Skjiir (ctslajjs oplaj;t, men do^; ko^ft Mclk), som fra

umindolijje Tider er hlcvcn crlajft, dog ikke in nntttra^ men ved fuld Vicrdic i

andre {>au{;l)at'0 Itetalingsmidlcr. Ct Lc{>at fra Hedenskabet ad pios usus er vistnok

ellers saare sjcldcnt i vort Wordcn. (Iiidlieretuing^ Jra So^Miepræsten Hr. Third
BrynjuUsen af 5te Jaii. 1818).

*) Jfr. Tidssltiift for nordisk OldkyndigUed (1834) HI, 312—313.) ilr. IJalJ|;riiiison mcuer, at delle kun kunde skee ved Anvendelsen af betydelig

Hraft, riincli{;vi8 cr Graven Ua bleven forstyrret ved fursictiig Yold.

71*
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ligne den ved en Aftegning af hele Stenen 9 livillsen vi her for Sjelden-

hedens Skyld gjerne vilde meddele^ dersom selve Afskriften ikke tilfældig-

vjis var bleven beskadiget*).

Jeg formoder at den forreste Deel af Indskriften engang har været

til og har indeholdt en eller flere Personers Navne, men er nu ved Tiders

Længde og andre Forstyrrelser bleven fuldkommen udslettet. Den nu

forsteBinderune^ maa læses som (da Hl- ingen Mening vilde give);

saaledcs har man tydelig et heeltOrd: mTKnR+5 samkura (ligge eller

hvile sammen); dog maa det bemærkes at den forreste Fjerding af det

sidste Bogstav (t) er forsvunden; derpaa fiilger et Hl (eller I?), saa ftirst

] et Ord ^ og dernæst en meget tvetydig (eller fleertydig) Binderune:

lY, paa hvis Oplosning vi saamegel mindre skulle indlade os som to

(paa det næste fl) fiilgende Bogstaver ei nu kunne skjelnes i selve Teg-

ningen; derefter cre kun "I og Y med et udslettet Mellemrum kjendelige,

men de tre sidste Bogstaver ere aldeles forsvundne af selve Stenen.

Blandt de af afg. Pastor Helgason opdagede Runestene Csee ovenf.

S. 22) er vistnok den ved Reikholts Kirke af Jorden opgravede den

mærkværdigste 5 især da den menes at være den beromte Snorre Sturle-

sons Ligsten. Den store Historieskriver efterstræbtes i sin sidste Levetid

af mange og mægtige Fjendcrj anft)rte af hans forrige Svigerson, den

underfundige og af en fremmed Konge ivrigt understottede Gissur (siden

dennes Jarl over Island). En af Snorres tro Venner, Odd Svembjornson,

advarede ham skriftlig om den Fare, som truede hans Liv ved den mod

ham indgaaede Sammensværgelse, men han frygtede for at Brevet skulde

falde I deres fælles Uvenners Hænder, hvorfor han skrev det mcddensaa-

kaldte Stafkarlaleiur (Stavkarleskrift), en Art af Kryptographie, som i

*) Denne ojy flere Afskrifter tojjes paa et Ark af del moderne Maskinpapir; ulicldif^vis

liar det just (blot ved at læjjjrcs Bninmcn) faact en Bræk, hvor selve Runeskriften
staacr, og derved cre cnkclic (ved Aftcgninjjen nogenlunde kjcndeJige) liogstavcr

Llcvne meget utydeligere. Gid dette maa tjene til Advarsel ved lignende Leilig.

heder i Fremtiden for Tegnere, som have Leilighcd til at forskaflc sig stterkcrc Papir,

hvilket ikke altid er Tilfældet paa Rcieer i Island^.
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Marg-inalierne til en {yammel Papirs-Codex af Siurlunga-Saffa forlslares

ved meget indvildede Binderuner (mioA hundnar rfinir)*). De have vir-

l;eli{f været altfor indviklede , tlii hverken Snorre selv eller hans lærde

Brodersiin Sturla Thordson hunde dechiflrcre dem med nog-en Sikkerhed^

cndskjondt det forekom dem at Brevet indeholdt etslag-s Advarsel*).

Brevet traf Snorrc, som Beisende, paa et Sted, hvorfra han let kunde

have hegivet sig- til Egne, hvor Frænders og Venners Bistand vilde have

sikkret ham mod det forestaacnde Overfald; dertil hesluttede han vel om

kort Tid at begive sig, men ulykkeligvis vilde han dog fiirst see til sit

Bjem; der faldt han strax i sine Fjenders Vold og de skilte ham ved

Livet Natten mellem den 22de og 23dc September 1241**),

Var Binderunernes vanskelige Forklaring en af Aarsagerne til

den forevigede Sagaskrivers Dfid, maa det være os desmere paafaldende

at see dem paa hans formeentllge Gravminde, der forst gjenfandtes og

fremdroges af Jordens Skjod i Aaret 1837, da Sognepræsten Dr. Thor-

stein Ilelgason lod sin spæde Datters Lig jorde paa Kirkegaarden, vesten

for Kirkedoren. Efterat Jorden var bleven optagen af Graverkarlene til

en Fods Dybde, stodtc de paa en Graasten, hvoraf omtrent en Fod laae

under Kirken. Da Stenen blev optaget, gik den i to Stykker, rimeligvis

lildeels af den Aarsag, at Jorden i Graven var stivfrossen, hvorfor det

var vanskeligt at behandle Stenen. Den var omtrent 3 danske Alen lang

og fremviste korte Indskriiler paa forskjellige Kanter. De vare tildeels

affattede i Binderuner og Præsien troede i dem tydelig at læse Navnet

Snori (Snorri) som tilborcnde den beromte lærde Ilovding, derfor havde

beboet Stedet. Disse Efterretninger bleve mig mcddeeltc afSognepræsten

selv i et Brev af 26dc Februar 1839, uden at nogen Tegning af Stenen

*) Finn Johnsen iidtrylilter sip saalcdcs derom i VUa Snorronis Sturlæi (\lc\iXifikv\r\{'^as

store I^juhcnliavnskc tld(;avc8 Isle Tome S. XLIII): Litcræ^ Itunarum charactcribus

scriptæ, qvi Stafkartsletur vocautur,

*> Shn Uhujn Sagn (udgivet af det islandske litoraere Selskab) GtcBogs 30 le Kap. 2det

Binds islcAfdcl. S. 241. Jfr, ovenfor S. JG4—65, 276.
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hosful{fte; jeg- onsfeede nærmere Oplysninger fra bans Haand, men han

endte imidlertid sit virLsomme Liv ved det ulylslelijye Tilfælde at drultne

i en Elv paa hans Reise i Sog'net. Da den ovenmeldte Hr. Ilallg^rimson

i Sommeren 1840 liom til Reildiolt saae han Stenen, hvorom han Isorl

efter underrettede mi}f i et paa Reisen, men i uodvcndig' Hast shrevel

Brev, hvori han melder Foljyende:

^'Overst fremviser Stenen disse tydelig'e Charahlerer:

"Den sidste Binderune læser je{y som SNOR (R) I. Ellers er det meste

"afskriften nu udslettet; hun I;an man paa et andet Sted læse 'li RI

"der udtryhker det samme IVavn".

Jeg^ han ikke andet end billig^e Helg^asons og* Ilallgrimsons Læs-

ning-. Den forsfe store Binderunes Læsning- kan heg-ynde bagfra og: ellers

opliises saaledes paa forskjellige Maader til enkelte Bogstaver:

IR4l-b; — eller ogsaa, omsat fra Venstre til Iluire:

hvorved det dog er mærkeligt at Bogstaverne, som sædvanlig, staae ret-

vendt*). Det sidste, næsten fuldskrevne IVavn begynder og med en

simpel Biiidenine, der tydelig indbefatter hl" efter sædvanlig BogstavPolg o.

Om Snorres Jordefærd er os intet bekjendt; da Oovedgaarden

RelkhoU, hvor han blev ombragt (som en af hans seircnde Fjender fore-

given Statsforbryder), var i hans Fjenders Vold næsten hele treMaaneder

efter Drabet, har den sikkerlig gaaet for sig i al Stilhed og Simpelhed.

Siden kom dog Snorres Siister og Sosterson i Besiddelse af Gaarden^

*) Ryg*cl liar safjl at lir. Dr. IlaUgrim ScUcviiif; paa Bcsscstad (vistnok en af de lær-

deste ojj kyndigste Dyvhere af det uldaurdiske Spro{j) har scct o/y aftcjpiet denne
Indskrift. Je{; ansccr det for 6nskelij;t ut han vilde tilhjendcgivc sin illcninf; derom,

cndskjondt je{; vecd at et særdeles vigtigt Sprogværh optager hans Heste Fritimer.
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de have da riineli{]^vis ladcf: Mindestenen sætte; -— at lians ham heng^ivne

Broderson^ Stnrla Thordson, Lan have havt nogen Deel i Indskriftens

Affattelse, er ihl«e usandsynligst.

En formelig* Indskrift fra en islandsk Klippehule, nemlig^ den saa-

Isaldte Bjarnarhelllr i Oitardalen meddele -vi (Tab. XII Fig'.4) efter Eg*g:ert

Olafsens i hans og* Bjarne Povelsens Beskrivelse over en Reise gjennem

Island, Tab. XVII, iL Hans dertil horende Beretning om selve Hulen

og* hans Mening: om disse (og^ flere af Hulens) Runers Oprindelse fra

Hedenskabet have vi anfort herovenfor S. 185 (jfr. S* 199). Den her

omhandlede Indskrift er af mag-isk Indhold og* bor læses bagvendt eller

fra Hiiire til Venstre, efter Overtroen om derved vundne overnaturlige

Kræfter (jfr. ovenfor S- 335—51, 371—84). Enkelte staae ogsaa paa

Hovedet (som Shipriinoi% Jegf har sogt at dechiffrere den saaledes:

De to forste Charafctcrer ere usædvanlig-e i Runer, men skulle vel antyde

Indhugg-erens eg-et og: hans Faders Navn; derpaa folge deels enkelte

Bogstaver, deels Bindcruner, her gjengivne med sædvanlige Runer fra

Venstre til Hoire:

o: SON RUNUM KNA. (FE?) RArV(?) F(?)RA]HIT

lAMNA AKALI HERIANS
eller efter Omskrivnings i nyere Islandsk:

(N.N.J son man rtimun knd (fé) ran (f?) ramit

jamna dkalli herians.

Oversat:

"(N. IV.) Son skal stedse kunne udfore (Penge-) Ran (7)

"ved Runer (og) Hcrians (Odins) Paaialdelse.''

. Foruden de to forste Charakterer ere folgende usædvanlig-e (idet

vi læse Indskriften her fra Hoire til Venstre): Den 6te er en Binderune

af 3 Bogstaver^ den 7de en paa 5 , hvoraf Figurerne af R og ^ (»O ere
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de synder]i|]^ste. Den 8(1e en Binderune, hvis lorste Bog^stav (K) her er

nedvendt. Den Ode og Ute Charakter ere g-anske særegene, og^ blot ved

Conjektur læser jeg dem som et bag^vendt 1^, der med Forsæt og^ ved

et kryptojjraphisk Kunstg^reb er blevet saalcdcs mutileret; den Ode kan

efter min Gisning læses for sig: selv som dens eget I\avn V Cfiy Kvæg,

Gods, Penge). Den 10de er en stor paa Hovedet staaendeBinderane; den

18de derimod i sædvanlig opret Stilling. Den 20de, 21de og 24de ere

sædvanlige Binderuncr. Den 23de er et gothisk-angelsaxisk h (eller /t);

see her ovenfor S. 300—301.

Den hele Fortolkning er, som ovenmeldt, kun et Forsog; er det

end meget ufuldkomment, haaber jeg dog at det tilstrækkelig viser Ind-

skriftens magiske Indretning og Bestemmelse til formeentlig Opnaaelse

af et overtroisk Oiemed af hedensk Natur og Oprindelse.

Paa vor Tab. XI Fig. 4 samt XII, 1 have vi meddeelt adskillige

store Binderuner og korte Runeindskrifter fra Paradishulen i Island. Vi

have kortelig ommeldt den og dens Indskrifter herovenfor S. 21—^23,

men da den hidindtil har været næsten ubekjendt (hvorfor den hverken

er blevet besogt af Olafsen, Svend Paulsen, Mackenzie eller andre, som

ligetil 1820 have gjennemrcist Omegnen i videnskabelig Henseende) kunne

folgende Efterretninger om dens BeskaiFcnhed og Opdagelse ncppe ansees

for overflodige.

Dens egentlige, nu for Tiden brugte Navn er Paradisarhellir*);

*) I Landets Hedenold har den sikkcrli{; havt et nndct IVavh, som vi formode har
æret Disarhellir eller Distthellir^ Disens eJler Discrncs Hule. Disse halvguddomme-
lige Væsener bleve dyrkede i de hedenske Tider, ligemcd de til Alaudkjdnnet reg-

nede Alfer, ved de saakaldte Disablot (Disernes OlTre}, svarende til de beslægtede

Alfnhlot (Alfeoflre). Discr og Alfer tilsammen kaldtes i Island Land-Vcttir {Land-
vættir) og betragtedes som Landets Skytsaander, hvilke Lovene forbodc at fortorne.

Om Alferne har Overtroen ligetil det 18de Aarhundredes Udgang været almindelig

udbredt i Island; den om Diserne mindre. Dog lindes endnu mærkelige Levninger

deraf. Dette bemærkes f. Ex. i en anliqvarisk Indberetning fra Præsten til Myre,
JVups og Sæbols Sogne i Iseijord Syssel Ur, Jon Sigurdscn af 24de August I8I81

*»Paa mange Steder i Sognet gives der Klipper, som kaldes Landdiscrncs Stene

**(^Landdisa steiuar') hvor man troer at de saakaldte Land-Diser boc» hvorfor eaavcl
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den ligg-er- i Islands Sonderamt, Rang-arvallc Syssel j Store-Dals Sogn,

mellem Gaardene Fitiar og* Seljaland , efter Indberetning fra Sogne-

præsten, Ur. Haldor Johnsen, til Commissionen for Oldsagers Opbe-

varing af 2den Juni 1818. Man maa stige 5 Favne hoit til deus Indgang,

i et fast Klippebjerg, og den dannes ved en iav Diir eller Aabning. —
IXaar man er kommet ind er Hulen vel 5 Favne hoi og har den samme

Bredde, men Icun 5 Favnes Længde. Saavel Ilvelvingcn som Gulvet

vise sig paa det fineste glasserede eller overtrulme af en glas- eller lava-

artet Materie, af hvillsen Forhoininger og Slalahtiter tildeels dannes.

Rundt omfcring i Hulen fandt Præsten mange Rune-Indshrifter, hvilke

han ildse trosiede si|f til at dechiffrere eller forklare, men paastod, med

Ret, at mange af dem vare sikkerlig ns^d\Hn\ige (vissulega åvenjnlcgar).

Denne Skrivelse, skjondt den mest gaaer ud p«a Hulens physiske Skil-

dring, vakte Commissionens Opmærksomhed og den henvendte sig derfor

til velbemeldte Sognepræsts Broder, den daværende Provst i Rangarvalle

Syssel og Præst til Odde (nu Biskop over Island) Hr. Steingrim Johnsen,

en Mand af bekjendt Lærdom og oprigrtig Iver for videnskabelige Fore-

tagenders Fremme, med den Begjæring, at han selv paa Stedet vilde

foretage en Undersogelse over hine Rune -Indskrifter. Med sædvanlig

Velvillie lovte han, i et Brev af 2den August 1820, at efterkomme dette

Onske, saasnart Leilighed gaves. Han reiste virkelige selv til Hulen den

18de September næstefter og^ afgav sin Indberetning om Udfaldet, led-

saget med en vidtloftig Aftegning af de vigtigste Rune-Charakterer og

Indskrifter, den 18de Februar 1821. De fleste af dem forefandtes ind-

ridsede i Hulens Gulv, altsaa horizontalt, ligesom paa Runamokiippen,
' .11—

"Biirn som Voxnc forbydes at Iof}:o eller fitoie i NajrUcclcn, livor innn ei hcHcr maa
'*slaac Græs ellor phiKJtc Urter for ilike al forturne tlissc Væsener". — Analog til

Benævnelsen Disnhcllir (som de Kristne i denne Egn, nicd Hensyn til den skjonne

Udsipjt derfra, furniodentlij;^ have forandret til Pnvaeiisarhcllir') cv den endnu almin-

deliff hru|;lc (o/r dofj nu mindre forstaacliffC) ttagnahcllir. Gudernes Hule, om en
lijrnendc Grotte ved Snccrjclds- Jokhclen paa Vcstcrlandet , ommeldt i Olafsens 0(;

PovclsensUcisc I, 281; rorfatterne formode at man har oU'rct der i de hedenske Tider.

T2
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Hulen selv forefandt Referenten at passe t!I Sog^nepræstens Beskrivelse,

men ban beonærlær endvidere den Tradition blandt Almuen, at en Ubodc-

mand (eller fredlos Misdæder) no{][en Tid bavde opboldt sig- i denne

Klippebide, men at Levnetsmidler vare blevne filfortebam af hans Venner

og- Slægtninge der i Nærheden. Referenten bemærkede og at Uulen

kunde have været et ypperligt Forsvarssted, da kun een Mand, posteret i

den smalle Doraabning, meget let kunde (da Klippebjergets Side her er

meget steil) forbyde alle andre Adgangen til den. Hulen fandt Refe-

renten kun at være naturlig, men dog mærkværdig "ved nogle Fortids-

mænds Gjerninger" (efter det islandske Udtryk jornmnnna verk). Ind-

skrifterne fandt han mest at bestaae af "Mænds Navne samt sammen-

salte Runeeharakterer eller Bomærker". Det meste heraf aftegnede han

og derfor maa \i være barn megen Tak skyldige. Af disse Charaklerer

antog* jeg, efter at have seet Tegningen, nogle for meget gamle, enten

fra Hedenold eller, dog i dens Mancer, som vistnok har forpbmtet sigf

ned til vore Dage i de saakaldtc Bomærker (m. fl.)- Af dem, som jeg

henregner lil disse Arter, fremstilles nogle paa de ovcnanfortc hosfol>-

gondc Kobbere.

Adskillige af Paradishulens Figurer tillod deres indviklede Beskaf-

fenhed, i Forbindelse roed den knappe Tid, ikke dengang at aftegne.

Efterat Hulen ved denne Undersogclse var bleven almindelig bekjendt

besogtes den af adskillige fremmede Videnskabsmænd (som' Dr. Gaimard,

Marmier, Robert, Loltin og* deres ovrige franske Medrejsende)*) samt

*) Iliircndc til den vidcnsl«abeli|;c Commissioii, som II. M. Ludvig; Pbilip, de Franskes
Konjje, i furslijcllif;;c Aar, fra 1835 af, liar udsendt med Corvcttcn Reolicrchc, fort

af Capt. Trcliouart, til Grandskningcr i de nordiske Lande, især Island, hvilket de
ovennævnte Herrer, under l>r, Gaiiuards Anforsel, have gjcnncinreist og undcrsog;t.

IJovedfrugten af disse deres Arbeider er det store, kongelijj udstyrede Værk : Voyagc
en Islande et au Groenland &c., public par ordre du Uoi, sur la Dirertion de Al. Paul'

Gaimardr Présidcnt de la Couimissiun scientifique d'IsJande et de Grocnland. Ueruf
er udkommen: Histoire du f^oi/nge par Mt\Gnimard a Puris 1838 og llistoire d'is-

lande par Mr, X. Marmier, 1840, foruden flere Afdelinger, som ikke vedkomme
det historisk archæologiskc Fag> — men med det hele Værk folger et herligtog ind-



ellers af manjye andre
^

og* disse Beso{]^ have tildeels g-lvet Anlednings til

adskillig^c SI?riftte{yns Bcsl«adig-else eller Omdannelse, A^ed nye Ridsninjy-ers

Tilsætninjy o. s.v, som paa saadanne Steder, hvormed intet Opsyn haves,

umulig* Isan forebygges.

Disse Forandringer vare indtrufne, da Provst Thomas Sæmundson

og hans Ledsager, Pastor Johan Bjbrnsen (som S. 23 ovenanfort) fore-

toge deres nye og* udforlig'eUndersog'else af Hulen og^ Afteg-ning: af dens

Indslcrifter 1838. Her vilde det blive altfor vidtliiftigt at anstille nogen

udforlig CoUafionering af de forslijellige Hovedtegninger 5 vi bemærke

Imn, at de Sidstnævnte ved deres Afridsninger især have taget noiag-lig*t

Hensyn til Indskrifternes Stilling- efter Verdenskanterne og- deres Afstand

fra hinanden. De have derimod ikke (som uforniident) meddelt nye

Teg^ninger af adskillige Binderuner m. m., som efter deres Skjonnende

stemte ganske overeens med den ældre. Vi meddele her forst saadanne

Fig'urer, som efter de tre ovennævnte Undersogeres overeensstemmende

Menings ere fuldkommen rigiig^ aftegnede og^ anfore dem med de IVummere,

hvormed de nu ere betegnede i Biskop Johnsens orig^inale Hovedtegning'.

I Hulens iiverste Hvælving- sees kun en eneste Indskrift (81), som

bestaaer af besynderlig dannede Buner (deels forlængede, deels afkortede)

og: af et g^othisk Bogstav i Middelalderens Træk. Det 2det Bog-stav er

et (tildeels forlænget) F, det 3dic er et g^othisk G, det 5te et forkortet og

dog usædvanlig kantet i', det 6te en Binderunc, bestaaende af Bunernc

nil-A, af hvilke den sidste har Skikkelsen ; det næstsidste % (eller

simple 1) er bagvendt (efter den for Binderuner gjeldende Tilladelse),

Det Hele maa læses IFGITnil/k (o.s.v.) eller Ingimuntr Clngimtm(h%

som et i del g-amle IXorden og endnu i Island brugelig-t Mands-Eg-ennavn,

der f. Ex. bares af tvende (ogsaa i Buner) lærde Geistlige, der levede

holdsrifjt Atlas af litho|;ra|ihercdc Tcfjnin(;er, af hvilke nn{r|c fremstille islandske

Oldsajicr, tildccls forvarede i det kon|;elijje Museum for nordiske 0|dsa«;er hor iStaderi.

Desuden har llr.Marmier i samme Aiilcdiiinj; udgivet haus Let fres d^Mslaiide, l8o7
og flere bckjeudte Skrifter, vedkommende den nordiske Literatur.

72*
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henved 1100 og 1160. Paa en noget lljynende Maade synes den store

Binderune 57 at være sammensat; den danner en Art af urcjfelmæssigf

Halvkreds og: kan omskrives saaledes: i + M 11 + T R, hvoraf det 3die

Bogstav er romersk og* det sidste en Art af Middelalderens gothiske R.

Ved enkelte af de ovrig-e, der alle (med Undtagelse af et Navn,

et Navnetræk og et Aarstal) ere sammensatte af virkelige Runer^ skulle

vi tillade os korte Bemærkninger:

53 maa vel oploses som trffc4>, Are$ det selvsamme Navn skrives

(Tab.XH Fig.l) 52 som IRt; 38 er derimod tydelig tR|5 ^ (et i Island

meget sjcldent Mandsnavn undtagen netop fra 1100 og 1200tallet). 57 er

fuldskrevet Hallr, hvorved det maa bemærkes at det forste Bogstav er af

samme Art som det forste (men tilsyneladende sidste) i Runamoindskriften

(see ofr. S. 293). 8 fremstiller det samme Navn med sædvanlige Runer,

skrevne fra Oiiire til Venstre. 12 er rimeligst +Ri + M>R, Arnaldr.

Den 1ste store Binderune 83 læser jeg iH+fllFTn^, Saemiinius eller

Saemundus (Resten, der staaer for sig selvj kan jeg ikke forklare).

64 skal sandsynligvis betyde Knulur Alason (eller Olason), 36 er en

meget gammeldags Binderune ^ som kan læses Vlfrun^ ogsaa et meget

gammeldags Navn. 55 kan snarest læses AllL Tab. XII Fig. 1 hiirc

40 og 58 rimeligvis til de allerældste .Binderuner. 45 og ligeledes 4^

kan læses som i+f ntT4^, Semunti'iScmundr')'^ 26 Arne; 1,6 itl,Ali
t

eller O//, et i Island fordum sjcklent Navn.

97 1RYR, Onm\ og 91 (hvilket jeg mener kan læses Séemu/yr)

ere aftegnede ved Provst Sæmundson.

Jeg troer at de allerfleste af Paradishulcns Indskrifter ere meget

gamle*), deels paa Grund af de flestes indvortes Kriterier, de sjcldne

"

) I Forstnin{;cn l'ormodcdc jefj at ni.in{rc af disse Navne vare blevne intlridscdc ved
en Samincnl;oin8t al' Landets (oj; ispcr OmcgncnB) vcrd8li{;c ojj frcistli^vc llovdinfrer

hcuvcd 1122, for at aftale det Fornodiic om Forberedelsen af dets ældste Kirl^cret.

Herimod har lir. Provst Sæmundson, i min Corrcspondcncc med ham, fremsat ad-

slfilli{;c Modgrunde, bvilkc jcf; nu ikhe kan tilbagevise. Derimod Uckn jog ikke opgive
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Navne tn. m. deels fordi Hulen selv i nyere Tider har været næsten

aldeles ubelyendt, undtagen for de nærmest boende Biinderfolk *). Da

Biskop Johnsen underso{fte den fandtes der fcun disse korte Indskrifter

heelt skrevne med latinske eller gotliiske Bogslaver: a) Navnet Jon;

b) Navnetrækket MII; c) AMO 1709 efter Biskop Johnsens Tegning;

Nullet havde, da Provst Sæmundson undersogte Hulen, faaet et Tillæg,

hvorved det hele Aarstal kom til at ligne 1789.

I de fleste andre, fra Arilds Tid beromte islandske Klippehuler

have mange af Besogerne, i de tre sidste Aarhundreder, indridset deres

Navne, og tit have der de gamle Rune-Indskrifter, ved voldsomt at ud-

skrabes, maattct give Plads for de nye. Af disse sidste ere kun faa

anbragte med Buner og indeholde saavel da, som ellers med gothiske

eller latinske Bogstaver, kun den Besogendes Navnetræk, der angive det

forste Bogstav i hans og Faderens Navn med det tilfoiede ^ (h o. s. v.),

som skal betyde Son; de Navne, som ere fuldskrevnc, ere derimod som

oftest blot udtrykte ved den ((il sin Tid) brugelige Skrift. Exempelvis

kan dette oplyses ved folgende Sammenligning af ældre og nyere Data.

Den ovenmeldte Svend Paulsens egenhændige Beretning, som jeg nu har

for mig, lyder saaledcs: "Udtog af en Reise- Journal 1793 Aug. 9de.

^'Snorrariki paa Thorsmark" i^årsmiirk^ en til Fljotsliden i Rangarvalle

^'Syssel grændsende ode Strækning) "er en Hule hiiit oppe i en perpcndi-

"kulær Klippe. Den skal være benævnet efter en Mand, Snorre, der

^^forst skal have klavret derop uden at bruge de siden bugne Fodstier i

"Klippen. Saavel Hulens Indvendige som Kh'ppcn udenfor ere gandske

den Tanke, at manere af Hulens Cliaraktcrer o^; IVavnctraik crc indridsede i det

l-2te og 13dc Aarhundrcdc (eller cudojj ftir), maaskce især i Aarct 1125 eller *26

(da Biskop Arnald fra (>ronland var Sæniuiid Frodes Gjæst paa Odde). For denne
Ganjr niaa je{>; doj; lade Udviklin^rcu at' denne Undersojrclse fare.

) Dette indsccs vel bedst deraf, at den af Islands LItcratur særdeles fortjente Distric(s-

chirurjy Svend Paulsen, som længe havde opholdt sijy der i JNærhedcn o<y derfra

bercist Landet i adskillige Aar (fra I79I al) i naturhistorisk og antikvarisk Ucn-

sccudc> —'
ikke vidste det mindste am Paradishuleu, indtil den blev opdaget 1818.
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"iidgfraverte med adsfeillig'e^ deels efter Anseende meget gamle Navne og:

^^runislse Bogstaver og Navne", 28 Aar derefter, nemlig den 22de Aug.

1821, besiigte Hr. Biskop Sfeingrim Johnsen, efter den antikvariske

Commissions Onske, denne Hule. Han beskriver den som rund og

livælvetj af 18 Alens Qmkreds, i Blidten af 6 Alens Huide. De indven-

dige Sider bestode af Sandsten, som let kunde tage mod Indskrifter^

men som ogsaa let kunde udslettes. Der var da kun meget faa Runer at

see , men derimod endeel moderne Indskrifter og Monogrammer med

latinske Bogstaver, f Ex. S. I. S. 1760. I den perpendikulære Klippevæg

udenfor Hulen, hvor Bjergarten er haardere, men tillige udsat for Vcir-

ligets og Solskinnets Indflydelse, saaes en Mængde Abbreviaturer af

Mandsnavne "og Bomærker", men ikke over 7 eller 8 i simple Runer —
hvilke Leiligheden ikke tillod at aftegne; mange af Indskrifterne vare,

efter Biskoppens Mening, fra de nyere eller nyeste Tider.

Fra Islands Huler begive vi os til Gronlands Fjelde. Graali's

Navn vil ikke blot blive foreviget ved Opdagelsen af Ostgriinland og ved

de der udslaaede Farer og Besværligheder, men ogsaa ved Tilveiebrin-

gelse og Redning af vor Klodes (saavidt det er mig bekjendt) allcrnord-

ligste gamle Skriftminde. Denne lille, men hoist mærkværdige Runestens

Indskrift er allerede bleven liiselig ommeldt herovenfor S. 206—207, og

den hele Sten sees afbildet paa vor Tab.XI Fig.3, — men dens Historie

fortjener dog ved nærværende Leilighed i Korthed al meddeles.

Stenen fandtes i Foraaret 1824 af en indftidt Grenlænder, paa

Oen Kingltoarsuk ved Gronlands Vestkyst, under 75^ Bredde, 4 Mile

norden for det nordligste danske Etablissement Upernavik, ftirst anlagt

1778. Oen har, saavidt vides, ikke nogensinde været beboet af Danske,

og besiiges kun af og til af Gronlændere for Ilvalfiskeriets Skyld. I Al-

mindelighed boe de ikke, om Vinteren, paa nordligere Steder*). Stenen

*) Dc saaknldtc nordishc iloilandc i det nordostlif^c lljiirne af RafTinshu{;leu adsliillps

IVa det af de Danske koloniserede Gruiilaiid ved Oi kciier og Isbjerge. Dc naae ouitrcut



laae temmelig hoit oppe paa et Fjeld. Den bestaaer af Qvartzslsifer og:

er ikke stiirre end selve Afbildningen paa vort Kobber. Runerne ere

indridsede paa Stenens glatte og endnu vel conserveredc Flade. Graali

kjobte den af Finderen og skjænkede den til det kongelige Museum for

nordiske Oldsager.

Bask læste Stenens IndskrlUt meget rigtig saaledes:

Ellingr Sigvaps sonr ok Bjanne Toriarson ok Enriffi Osson laugar-

daqin fgrir gagndag hlåpii varffa te ok ryddu (ruddti) MCXXXV-
Han bemærkede at Sproget var reen og rigtig Islandsk, men skrevet

skjodcslost efter Udtalen af en Ulærd*); mærkeligt er det at denne ligner

den nu brugelige islandske, saa at danske Handlende ofte skrive Bjanne

for Bjarne^ vel ogsaa Osson for Oddsson. T for p i Begyndelsen af

Ordene riiber derimod en i den Tid særegen Udtale; te sees desuden at

være abbrevieret for tenna (pcnna).

Ellers er Indskriftens lydelige Mening denne:

"Erling Sigvatsiin og Bjarne Thordson og' Enride Oddsson opreiste

^'denne Varde (Slenhob, Pyramide) og ryddede CPl^tlsen) Lover-

"dagen for Gagndag**) H35''***).

fra TS*' til 77" 40' n. Br. Der hoe færdes Eshimocr i et Land, som ncppc frem-

viser et {>^ront Græsstraac og^ som stedse er bcdælshct af Ib o^^^ Sueo. De aiisa<ic

0(;8aa, da Uoss besoj;;tc dem 1818, for det eneste Folk i Verden!
Det kan du{]^ vel være mulif^t at Gronlænderne (lij;csom tildeels A^ordmændenc) have

ful{;t cn Rctskriviiiiifrsmaadc, der mere nærmede sig til Udt»Icn end den {;amlc

islandske. Forst i det 15dc Aarliundrcdc har de groiilandskc Klerkes Skrivcmaadc

afve{;et noj;ct fra den i Island bnij;cli|;e; sec Griinlands historiske Mindesmærker
III, 148; der findes f. £x. (omvendt) ftil for HL Den Mand, som affattede vor Rune-
skrift, synes vistnok at have forstaaet vel paa den i tcchnisk HcnHcende. Om det

Tc^pi, som slnaer foran Indskriftens Deg:yndelse, see ovenfor S. 207 i Anmærknin/^en.
**) Iler menes den cue cUer mindre (.iaj;udujj, en Festdag, der rimelij'vis har fiit fiirslc

Udspring fra de hedenske Tider. 1 den catholske Periode fastsattes den til den
25de April. Navnet Lcfyder egenth'gst Seicrsdag, men just i de Dage feiredes

Sommerhalraarcts Begyndelse af iVordmænd og Islændere; i de hedenske Tider

holdtes da det snnkaldte Sitmarblot eller Somraeroller for at modtage Sommeren, og

tillige, udenfor Island, for at nedbede Scier og Held for Kongen.

*^*) Om Aarstallct ni. m. see Rasks egen iidfdrlige Forklaring i Antiqvariske Annalec

(1827} IV, 311-314; jfr. mine Tillæg dertil S. 314-3X9.
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De tiljjrændsende Egpnes g-amle Benævnelser og vore nordiske

Forfædres Bckjendtsbab dermed^ bar jeg: i sin Tid sog-t at oplyse;

deraf maa det vel blive klart at Griinlændere af norsk og islandsk Op-

rindelse bave paa en Reise til de nordligere Eg*ne sat denne Indskrift for

at indlæg-ges i en Varde til Erindring om deres I\ærværelse paa Stedet

0{f
tillige mulig* for at bjemle dem Ret til et Anlæg paa Oen for Jagtens

eller Fiskeriets Skyld*).

Foruden de mærkelige Binderuner fra denne Indskrift, som vi

ovenfor S. 207 bave anfurt^ kan det bemærkes^ at Charakteren åt ber

kun betyder Bogstavet y eller «, men derimod ikke r finale, som ber,

ligesom i de fleste norske og islandske Runeindskrifter kun udtrykkes ved

det ellers tilsvarende Bogstav. See ellers ovenfor S. 320, ,554'9 447.

At de stukne eller punkterede Runer ellers almindelig bave været

brugte af de gamle Gronlændere erfares endvidere af Itidskriften paa en

Runesten (af 2 Fods 14J Tommes Længde, 14 T. Bredde), som i Aaret

1830 blev fundet ved Igaliko (formodentlig det gamle Bispesæde Garde).

Indskrillcn er iiiensynlig af kristeligt Indbold: "Ucr hvilir Vigdis M, D,

(eller iWei?); glcffi gttp sal hennar o: Her bvilcr Vigdis M(...'s) D (atter,

eller Miien Vigdis); Gud glæde bendes Sjæl!'* Her sees upaatvivlelig

den punkterede Rune V og mulig tillige (bvis nemlig dette Bogstav

bor adskilles fra i', bvormed det bænger sammen, ved tvende tydelige

Punkter), tbi ellers maatte den bele Figur, som Binderuner, indbefatte

Bogstaverne Ttl**). Her (Indes beller ikke noget 4^ flnale.

*) Efterretninger om en i Gronland fundet Runesten o.s.v. 1. c. S. 320—342. <lfr. Rafn

Antiquitatcs Amcricanæ S. 347—5(i, hvor en i Hovedsagen med den ovcnanfurte

stemmende Forhlarini; af Dr. Rrynjulfsen m,m. nærmere omhandles, samt S. 4]2— 15,

Det fortjener at beraærlies atCaptaincn j>aa et engelsk llvalfangershib, Georg Palmer,

i Aaret 1826, ved at scige Havn ved et af de danshc Etablissementer i Grønland,

saae hos dets Bestyrer et Aftryk af det uilfiste Kohberslik af Indskriften (forend det

udkom i Anliijvariskc Annaler) og tog et Facsimilc deraf, som er udgivet af Auti-

qvarernes Selskab i Neweaslle upon Tyne (med dansk og engelsk Ovcrsictleisc, der

dog trænger til nogen Rerigtigelse) i Archæologia Æliana (1830) 11, 203—204.

) See Rafns Antiqvitales Amerieanae S. 312—43 Tab. VIII.
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Til Side 17, 19--S1> 159-69, 166« 168, t93, T87-^9, 2&3,

Om Itnneindskrtfter paa Aimiletcry eller forshjcllige Gjenstande^

brugte som overtroiske Bcshjttelsesmidler m, m. Der {yives en Art af

besynderlige temmelijy smaa Stene, der pleie at findes i eller ved Ruinerne

af dc jyamle g-ronlandsl;e Kolonisters Byg*ning:er, De ere sjeldent meg-et

tybke^ mest flade, af en noget afrundet Form, der snarest pleier at nærme

sig til den ovale, alle gjennemborede med et Hul, anbragt nær ved den

Kant, der bar sl;ullet være den overstc, for at de Isunde ophænges paa

en gjenncmtruklset Snor. Adslcillige af disse Stene ere betegnede med

indhugne eller indridsede Cbarakterer, som ligne Runer eller Binderuner.

I de sidstforlobne Aar har saavel det Kongelige Museum for nor-

dislte Oldsager som Hr. Oberstlieutenant Sommer for hans egen Samling*)

erholdt nogle af detteslags Stene, ifcke storre end saa at de Isunne om-

fattes af en lul;l;et Haand,

Man bar fremsat forslyellige Gisninger om disse Stene, da de

enten bunne (ligesom andre noget lignende i Island): 1) være blevne

brugte som Sænkeslene, enten ved Pisberie paa Krog eller Angel, eller

og for at beftcs til den nedvendendc Deel af et Fiskegarn. 2) til at

bænge i en Væv (som dog da maa have bort til fine Toier eller smaa

Væverstole) ligesom de i Island saakaldte kijdsleinar, 3) til den over-

troiske Brug at hænges paa Mennesker eller Kvæg, vel endog paa eller

inden i IIusc^ som Amuleter eller Pbylakterier. To af de ovenmeldte

Museet tilborendc Siene ere betegnede med den tydelig indhugne Rune F,

som kan formodes at betegne gnff eller goff (Gud, Guder), der da ved

sin Indskrift, ligesaafuldt som ved en mundtlig Paakaldelse, opfordres

til Hjelp eller Beskyttelse for Vedkommende. Et Par af dem, som tilhore

den Sommerske Samling, ere noget mindre og mere flade. Paa den ene

*) Det maa dofj ved denne Lcili{;hcd bemærkes, at det Kon^^eligc Museum forhen Ira

ham Jiar erholdt adshiili{;c ypperlige nordisUc Oldsager til Foræring.

13
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sees Navnet 4* Kl (Akiy det danslse Aage) ogf adskllHg^e Ridsning^er, der

synes at være Binderuner, En særsl;ilt Underso{jeIse om disse særegne

gronlandske Runestene forbeholdes Eftertiden og: vil formodentlig kunne

meddeles i det under Pressen værende 5die Bind af Gronlands historiske

Mindesmærker^ udgivne af det nordiske Oldskriftselskab i Kjobenhavn.

Til de sidstommcldte Oldtidslevninger slutte sig de i de nordiske

Riger ulige hyppigere fundne saakaldtc Stenringe eller smaa gjennem-

borede runde Skiver (ogsaa kaldede Dopper eller Tridser) af hvilke en^

forsynet med en Indskrift i Runer og Binderuner*), er funden i Skaane**)

og synes at have været betragtet som en indviet Amulet (see ovenf. I. c. med

Afbildningen Tab.VII Fig.l). Jeg har meget udforlig si)gt at udvikle og

forklare selve Indskriften paa et andet Sted, hvortil jeg maa henvise***),

*) Citatet tii del paaberaabtc vi(;fige Værk af Stenskivens lærde Eier bor rettes lil

3dic Hefte S.29-30, Tab.XII Fig. 153, hvilken Nilsson tinsker jcvnftirt med Tab. XI
Fif;. 139, som af ham ansces for at være af samme Art, men dog meget ældre end
den gothiskc Stamme i Skandinavien. 1 denne Anledning kan det bemærkes, at

Sysselmanden i Rangarvallc Syssel, \\r, Sverrcsen^ i Aarct 1838 kom i Besiddelse af

et Par smaa gjcnncmborede Stenskiver af selvsamme Form som de ovcnomhandlede
og af sædvanlig Storrelse, fundne i Ruinerne af den store Gaard llusagard i det

fornævnte Syssel. Den er forlængst bleven odclagt af Sandflugt og har ikke siden

været beboet. Uisse Stenskiver bestaae uden al Tvivl af en Stenart, der findes i

Island, kaldet kljdgrwt^ som af Mineralogcn henregnes til Vakkerne. Disse sidste

Oplysninger skylde vi Naturforskeren Ilr. Stecnstru]) , som har overbragt den fra

Island til det Kongelige Museum for nordiske Oldsager. Hine forarbejdede Sten-

skiver kunne da vel ikke være ældre end det 9de Aarhundrcdc, i hvilket Islands

egentlige fiirste Beboelse bejjyndle. Dog ligne de islandske Stenskiver i Form og

Storrelse dem, som findes i Danmark, Norge, Tydskland o. s. v. Christie og Nilsson

antage, ligesaavel som jeg, at disse Stene brugtes af vore gotbishe Forfædre, som
Seierstenc, Livstcnc o. s. v, (altsaa som Ainuictcr); den Sidstnævnte troer, at dc
fordum benyttedes af Lajipcrnc, men bevaredes af den sildigere Overtro som Dvcrg-

folkets Efterladenskab o. s. v. Dette er ikUc alene muligt, men ogsaa sandsynligt,

hvorimod det nysanfortc Exempcl efter min Mening tydelig viser, at man i vor
Histories Hedenold her i Norden har forfærdiget lignende Redskaber eller Amu-
leter, samt at de fiilgelig ikke alle cre fra Urindvaanernes Tider.

Foigelig i en Deel af det gamle Danmark , hvorfor vi her have betragtet den sum
et dansk Mindesmærke.

**) I Annaler for nordisk Oldkyndighed, 1838: Om en Stenring med Rune-Indskrift fra

den hedenske Tid S. 118—38.
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og tillader mig' her blot at anfiire min Undersogelscs Hovedresultater.

Jeg læser hele Indskriften saaledes:

HAKON JALL LIT (/eQ VI HEGTNA iheg&na, liegna) ALE
MA5U (MIK) GIM HEILL TES*).

o: ^^HakonJarl lod Helligdommen**) hegne (indhegne) 5 man pleie mig

"(Stenen), dens Held (eller heldjdende Beskyttelsesmiddel!")***)."

Christie havde allerede (efter Biisching) bemærket****), at lignende

Stenskiver vare blevne fundne i Sehlesien; de findes og i tjdske Grav-

hiiie, især i Thiiringen t); disse sidste ere af forskjellige Stenarter (hvori-

blandt ogsaa Bjergkristallen) samt ere tildeels betegnede med Halvmaaner^

uden Tvivl som et helligt Billede, der borte til den fordum (ogsaa i vort

Norden) meget udbredte Maancdyrkelse- Det samme Tegn sees ogsaa

paa meget haarde IfCerkugler, der findes i de samme Gravsteder og lige-

ledes maa være blevne brugte som Amuleter. De Rige besade slige

*) For pes eller pessei, lifrcsoin tc læses paa cn gronlandsh Runesten for pena eller

pcnna; scc ovenfor S. 575.

**') Orjf;inalcns yi; scc herom især l.c. S. 125 samt cn særc{^en Afliancllin{if i samme
Bind S. 177

—

219: Om Nordens ældste Gudsdyrkclsesstcdcr, kaldede f^e eller fi',

samt denne Benævnelses Oprindelse oq Afledninger.

*) Ved at være Llevct indviet i IlcUi^^dommen, da Ordet mik indeholdes i en Binde-
rune, der ojj kan læses gim (acc.sing. af nom. i/imr), som baadc betyder cn Sten og
tillige Ilden, saa har maaskcc Indskriften, med Forsæt, skullet mcdrorc en dobbelt

Betydning, — eller ogsaa en umiddelbar Opfordring til Vedligeholdelsen af den
bcUigc OlJerild, som ved hiiitidclige Leilighcdcr brændte paa OH'erstcdct (under-

tiden som blussende Baal), hvoraf Valborgs og St. Hansdags Blus m.fl. ere umis-

kjcndelige Levninger blandt Almuen i vort I^orden, ligesom og i England, Frankrig,

Tydskland o. s. v.

***^ 1 hans ovcnlbr S. 231 paaberaabtc Afliandling i Urda 1ste Bind, med cn Afbildning

(PI. 8, a.b.) al' den der især omhandlede Stenring, som fandtes i en Gravhoi ved

Gaardcn IVodtland paa Ocn Moster (ved det gamle llordcland), der i licdcndommen
(sum bekjendQ var et Hovedsæde for Thors ivrige Dyrkelse. Jfr. ovenfor S. 506.

At Stcndyrkelsc især har hiirt til dens overtroiske Bitus m. m. har jeg sogt at vise

i Annaler for nordisk Oldkyndighed 1. c. S. 133—137.

f) See herom et Skrift af Dr. Julius Adler: Die Grabhiigel, Ustrincn und Opfcrpliitzc

der lleiden im Orlagau (u.s.w.), Saalfeld 1837, 8vo, S. 11, Tab, I Fig. 13. 14 (jfr.

Fig. 153 Tab. II Fig 10 (b). Andre Afbildninger af tilsvarende Gjenstandc sees i

Klemm's dcutsche Altcrthiimer Tab. I Fig. 11, 13, Tab.M Fig.8, 9. Om de skandi-

naviske scc endvidere Wordisk Tidsskrift for Oldkyndighed 1,436 Tab. IV Fig. 52, 53.

13*
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Kugrler af Krsital; en saadan er f.Ex. fundet (1655) i Frankernes he-

denske Konge Childeriks Grav i Dornick^ han dode Aar 481. I Hr,

Obersth'eutenant Sommers herværende Samlinjj findes en lig-nende ud-

mærket skjon Krsltalkug^le, hvori et Par Charakterer ere indridsede, der

meget ligne Runer. Om en Kristalkugle med g-ræsk-g^nostisk Indskrift,

furfdet i en Gravhiii i Fyen, har jeg: handlet her ovenfor S. 382.

Til disse smaa Amuleter med Runeindskrifter og hierog^lyphiske

Billeder knvtter sig^ en anden, som oftest storre Art, de i Danmark saa-

kaldte Tordenstene (til hvilke dog* ogsaa i Sverrig* de nysbeskrevne runde

Stenskiver regnes; see ovenfor S. 21). Disse bestaae tildcels af for-

arbeidede Kiler, af Sverrigs Almue kaldede Thorvuj<jar (Thors Kiler)

og deels af Hammere^ Thors fra Arilds Tid bekjendte Attribut og Sind-

billede. Jeg vil her ikke gjentage hvad jeg i andre' Skrifter vidtlciftig

har udviklet. At adskillige i disse Gravhoic fundne Stenkiler og Hamre

blot have været symboliske Efterligninger for at beskjærme den Afdodes

ricvninger, vel endog hans Aands formeentlig fortsatte Tilværelse i Diid-

ningeriget fra Uvætternes eller de onde Væseners Forfolgelse, har Skule

Thorlacius udforlig viist*), endskjondt man paa den anden Side er gaaet

*) I Aninndlin/^cii: Om Tlior og- hans Hammer, cle dermed beslægtede seldstc Vaaben
samt dc saahaldtc Stridsliamre, Oflerknive oj; Tordenkiler, som lindes i Gravhoic,

—

i Skandinavisk Al uscum for 1802. Hertil slutter si{; Ahrahamsons Aniandlinf; i Anli-

fjvariskc Annaler Istc Bind (1812). Ældre Forfattere, der forlicn have yttrct den

samme Mcniiijj; (som tildoeis raaa ansccs for at bekræftes af liluropas oj; Asiens iicste

Folks Overtro om Tordenstene m, m.), nævnes af WerlauU' i hans Bidrag til den

nordiske Ravhandels Historie (I). Vid. Selsk. hist. og |»hil. Afh. V, 156—157); der

anfdrcs og flere Grunde for endeel af disse forarhcidcdc Stensagers Anvendelse som
SindbiUcder eller Phylakterior, S. 159—164. De betragtes endnu tildecis saalcdcs af

dc nor<liskc Landes Almue, idet de menes, naar dc ophænges i eller paa Huset,

at bcskyltc det mod Torden, Trolde, Hexcri, o. s. v. Jonge bemærkede (i Skriftet

om den nordsjællandske Almue 1798 S. 292) at hine Stene jo og vare ''Copier af

Hammeren Mjolncr". I hans Fgn betragtedes dc da som store Hostbarbcdcr; Cn
Skomager var saa lykkelig at cie 7 af dem. Mindre bckjendt er det, at cu lignende

Overtro i vore Dage hersker hoit oppe i Tydskland, hvorom Underretninger findes

i l)r. Joseph Emmerlc's Skrift: Uebcr Amulete und was darauf Bezug hnt, l^laiuz

1827, S. 5G—66, De kaldes ikke alene OonueraæZc, Donnerkcilc, men ogsaa Thor l^cil,

Thor-Hammer. Forfatteren havde samlet endeel af dem, men kun med stor Ucsvær-
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meget for vidt ved at anvende denne Forldaring* paa virltelijje Vaaben og

Jajjtredslsaber m. m., hvilket Werlauff og- især Nilsson*) have oplyst.

Til liine Gravamulcter hore vel derimod de meget smaa Efterligninger

af Hamre, Oxer, Kiler o. s. v., forfærdigede af Rav eller Sten, sildigere

endog af Bronce, som findes i de gamle Nordboers sidste Hvilesteder.

Kun yderst sjelden have de været betegnede med Slsriftj dog gives der

Undtagelser, hvorpaa vi ville anfore et tydeligt Exempel.

I Upsala Universitets mineralogislæ Samlinger forvares en Sten-

hammer af Graasten (saxiim commune) 8^Tommes Længde, l^Tommes

Bredde, som er forsynet med en Indskrift; i Runer, der synes at hore til

den Art, der sees paa Leerager- eller Bjorketorp-Stenen, og flere andre,

forsaavidt man der seer det angelsaxiske ^ (som h) og tillige det nor-

diske * , som da betegner en Selvlyd (see herovenfor S. 429). En stor

Deel af Indskriften er desværre udslidt eller forvittret afÆlde, der tillige

uimodsigelig bevidnes ved denne Omstændighed. De endnu synlige Cha-

rakterer kunne efter Sjiiborgs Tegning læses saaledcs i Overeensstemnieisc

med de for^slige Binderuner gjeldende, Regler:

A. HL..5At?) ARI
Den anden Charakter er en Binderunc, som her kun gjengives ved to

Bogstaver, men kan ogsaa indbefatte to (eller tre) andre, saa at den

maattc læses som HIL, der atter i Runer udtrykker Ordet heil^ heilly

(det tydske Hcil o.s.v.), som baade betyder Ucld og Hcldmiddel (i over-

lif^kcd, da Eiernc af disse Tordenstene, blandt Landninuien, ikke vilde afstaac dem,
i'urdi de aiisaac dem lur uundværlij;c, da de beskyttede Huset mod Torden, fordreve

Qvæ[jcls Syjjdoinme. bragte Kiicr til at j;ive Molk o.s.v. De pleicdc at udleie dem,

for Syjrdomstillælde, mod en vis lictalinjy, saa at de folgcli^; yde gode Renter;
Eiernc vilde ikke sæl/je dem for 2 eller 3 Louisdorcr Stykket, l'o liondcrfamilicr

i Landsbyen ScliwMbsburj; (i Pfallz) vare i licsiddclsc af to saadannc Stene, som
efter gammel Vedtægt stedse gaae i Arv til den ældslc Siin.

) Wcrlaufl" 1. c. S. 157—159; Nilsson i Indledningen til bans Skandinavisk Fauna
(Fuglene) 2dcn Udg., Lund 1835 (2 Dele) S.WI-Lll (§ 8, Utkast till jagtens ocli

jjskcts Uistoria |)a Sk^mdinavicn} OQ cnd udfiiriigcrc i haus uvcnoiumeldtc Vaerlfi:

Skandinaviens (Jrinvdimre.
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troisl; Betydning-) som Amulet eller Talisman; see Lerovenfor S. 20^ 147j

IGlj 580. De to manglende Bogstaver, til hvilke man dog seer svage

Spor, kunne vel have været V (eller F") og tty og det andet Ord saaledes

maattet læses KflP* (altsaa enten gupa^ gopa eller goffa). Det sidste

Ord er tydelig Navnet Jlriy som et ældgammeltMands-Egennavn i Norden,

der og sees paa svenske Runestene, f. Ex. Liljegrens 779 (fra West-

manland; jfr. herovenfor S. 189), Vi gjætte dog, at Indskriften har

kunnet læses: enten a) d heill gupa Ari o: Are eier Gudernes (det af

Guderne givne) Held (eller Heldmiddel), — eller i) d heill gopa Ari

(A. besidder en god Lykke, eller godt Lykkemiddel o. s.v.)*).

Det er i denne Henseende mærkeligt nok, at det herværende

Kongelige Museum for nordiske Oldsager besidder en temmelig stor

Oxe beklædt med Bronce, hvis Kjerne og Eg dog ere af hærdet

Jern, men det meste af Eggen er bortrustet. Paa den ene Side frem-

viser den et skjæggct Hoved i ophoiet Arbeide (hvortil Magen paa

den anden Side er bortfaldet) og nogle i ældgammel Tid indgravede

*) Denne yderst raærlieli^e Stcnhammer er forst bleven beskrevet 0{j en Afbildning

deraf ud(;ivct af S{chr'6(le)r i en Opsats med Titel: "Beslirifniii^f ofver en forntida

Stridsyxa med Runor" i Idunna (Stoehholin 1824) lOdcIIcftc S. 358—366, som udj^jor

en værdij; Slutning til dette indholdsrige og geniale Tidsskrift. Deri oplyses Sten-

hamracrens Historie; den er fundet i Jorden, ved Ploining, benved 1700 af en
Bondemand og btcv siden opbevaret i Brcnuers og Brometis Museer, hvorfra den
blev indlemmet i Upsala Universitets Mineralic-Cabinct. Det meldes ellers der, at

den er stiidt og beskadiget paa begge Ender, hvilket synes at vise dens alvorlige

eller hyppige Brug i ældre Tider; ellers bar den sin oprindelige Form, Afbild-

ningen sees Tab. II Fig. 11, men Uuncrnc ere, ved Kobberstikkerens Feillagclsc,

i nedvcndt og bagvendt Stilling. Sjiiborg bar end senere undersogt og aftegnet

denne Iiiiist mærliværdig Oldsag i hans Samlingar f. Nord. Forniilsk. (1830) Jll, 163.

Da hans Afbildning PI, 53 Fig. 168 er den sidste og Runerne der sees i riglig Stil-

ling, gjengive vi den her paa vor Tab. VII Fig. 11. lUinernes Figurer stemme ellers

i begge Afbildninger, med den Forskjel, at |^ i den ældre kun sees som en enkelt

Rune at intet Spor der sees til don 4de Charaktcr og ikke heller til den skraa Tver-
slreg, som af Sjiiborg antydes ved den 6le (eller lydelige 4de). Den Sidstnævnte

Irescr % som /i eller #/, men Bindcruncn som o(, og vi nægte ikke Muligheden af

en saadan Læsnings Uigtigbed. S-—r antog de forsle Buner for Levninger af Ejerens

Fornavn, men de sidste for hans Tilnavn t*|9|(RI, tUfpi^ den Tykke, som brugles

um Forskjeliige i Oldtiden.
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Runcr^ af hvIUsc de forste ved en Rune og* en Binderune synes at ud-

jyore Ordet Got eller Go^ o: Gud, Guder*). Denne Oxes og: tiUig^e

Runernes hoieÆlde erfares bedst deraf, at den maa antag-es at være fra

Overjyangstiden mellem den nordislse Oldtids Bronce og' Jernalder. See

Ledctr. for nord. Oldk. S.60—61. Det er rimeligt at man i hine megfct

overtroiske Hedenoldsdag'e har villet meddele Oxcn en for Eieren held-

bring-ende Kraft ved dens Befefjnelse med Guds eller Gudernes alminde-

tigfe Navne; jfr. ovenfor S. 577. At Vaaben fordum virheli{f beteg-nedes

med Runer 9 idet man paafealdte Seiergudens Navn, erfares af Edda-

sangene o, s. V.; see ovenfor S. 140—141**).

Ilfifce alene til Angreb, men ogsaa til Forsvar bestemte Vaaben

vare i Nordens Oldtid betegnede med Runer. Eddadigtene melde dette

allerede om Solens mythisbe Slsjold (see ovenfor S. 141). Selv vore

hedenske Forfædre bare Slyolde, der udmærkedes ved Billedværker og

Runer (jfr. ovenf. S. 118)***). Saavidt mig er bekjcndt besidde vi nu

ikke her i Norden noget Runeminde af denne Art; ovenfor (S. 21, 37) er

*) KCtcr ct lidet McUemrum folgcr Runen ^ (5); — flere Runer have været anbrajfte

pan cn dertil bestemt aflonfr Forhoininjr, men de crc nu udslettede; ligeledes paa

den audcn Side, af hvilke nu hun H er synli{|^ tilbai^c Ogsaa i Maudchovedets
Slijreg synes enUeltc Runer at være iiint indgravedc. Paa (>xens Ragkant sees et

glubende Hyr, som viser Tænder, og adskillige smaa Menneskehoveder bavc været

anbragte paa andre Kanter af den.

**) i'ra Sten- og Ravaldercn kan man ingen Alctalsværd vente. Den lialvniythiskc

llcrvarar Snga ommeldcr Svafurlamc^ Odins Souncson, der herskede i Garderige (det

europæiske Rusland), som engang paa Jagt traf ct Par Dvcrge ved Solens Nedgang
udenfor deres Klippcbolig. Ved at svinge sit Jernværge eller Dolk QmdUtjdrn,

mdlasax) hvorpaa en magisk Indskrift var anbragt, fortryllede han dem saaicdes,

at dc nodtcs til at bede om Naadc og kjobe den ved Loftc om Forfærdigclsc af et

end ypperligere Svaird. Skjoldmocn llcrviir drog ogsaa omkring i fuld Rustning:

griifuom f/eiri

mC(^ gola mdloni

a: med et Spyd eller Landsc (Tydsk ger') udgraverct med Ord eller Skrift i Go-

thernes Sprog; see Rafns Foriialdar-Soynr I, 4M, 489, 514. Virkelige Sværd med
Runer ommeldcs af Rjoruer som fundne i Svcrrig, af RUhver i JVorgc.

**) Skalda bcmferker at de gamle (runde eller ovale) Skjoldes Rande tit vare forsynede

med Indskrifter Qd fovnnm skjoldum var Hit at skrifa rand pd cr haitgr var kalladr;

Rasks Udgave S 160). See ellers Lex. mythol. bor. S. GU—614.
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dojr ommeldt et liffnende, fundet ved Ely iEng^land*); vi meddele en Efter-

Vigninff deraf paa vor Tab. XII Fig*.2. Det er tydelig-t al dets Cliaraltterer

(rimeligfvis som majfiskc) skulle læses bag-fra, men nogle af dem er dog bag*-

vendtCj andre retvendte (ligesom i forslyellige ovenfor omhandlede eller med-

deelte nordiske Runeindskrifter, f.Ex. S. 567—68 samt Tab. IX Fig.l^S,

3, 4j Tab. XII Fig.4), Runerne ere forbundne ved saadannc Daand eller

Linier som ogsaa sees i Ullerups Jættestue (Tab. Vil Fig. 6) og paa den

i Skaane fundne Slenring (Tab. VII Fig. I), der uden Tvivl er bleven

brugt som en Amulet eller Talisman , efter hvad vi herovenfor (S. 578)

have bemærket. Disse Baand eller Linier forene her Runestavene^ ligesom

Helligdommens Baand (f^ebond) de virkelige Stave i det IlegUj som

omgav det hedenske Gudsdyrkelses- eller Offersted (see ovenf. 8.20^ 21).

Vor korte og rimeligvis kun fragmentariske Indskrift viser sig især at

være nordisk ved Runerne tt og V (ligesom og ved k eller da ¥

her heller ikke mangler). De fleste af dem, om ikke alle, bestaae ellers

af Binderuner. Den forste kan læses Op eller Opin^ om de ovriges Be-

tydning kan jeg kun tye til usikkre Gisninger. Om den Angelsaxer, der

forst har eiet Skjoldet^ som udvendig indeholder en i da sædvanlig Skrift

udtrykt Bon til (de Kristnes) Gud om stedsevarende Beskyttelse for den

Mand, der bar det paa sig — har ladet den nordiske Runeindskrift fast-

nagle dertil, eller delte er skeet ved en Nordboe, der var kommet i

Besiddelse af Skjoldet, kunne vi nu ikke med Bestemthed vide.

Andre Gjenstande, der sædvanlig bares paa Legemet som Red-

skaber eller Prydelser, pleiede og i det gamle Norden at betegnes med

Runer, hvorved de af Nogle meentes at erhverve en talismanisk Kraft.

Kamme til eller i Haaret bares og brugtes der baade af Mænd og

Kvinder, ligesom blandt Germanerne. En saadan Kam fandtes dybt

nede i en Mose i Skaane 1823, aldeles heel paa nogle afstddte Spidser

*) Det var ncppe Lcstcmt til virkelig Bruj; i Kampen, men kun til cn overtroisk ventet

Beskyttelse for dets Eicr. Den Laniellc, livorpaa nuncskrirten seqs, var heftet ti|

selve Skjoldet mctl 9 Stifter. *
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næi'j Og- havde tildcels ophoiede Kanter. Den meenles at være afElfenbecn

ellor og- (hvilket vi antage for fuldt saa rimeligst) den samme meg*ct ligrnende

Ilvalrostand*). Den var 2^Tomme lang-, 5T. bred, med langfe 0{y fine

Tænder paa begge Sider. Indskriften er affattet deels i nordiske, deels i

tydsk-anjyelsaxiske Unner. Ordene adskilles ikke ved noget Teg^n eller Mel-

lemrum. Den 12te September i ovennævnte Aar sendte Ur, Provst Bruzelius

en Tegnings af den til Jnstitsraad Thomsen. Kammen var bestemt lil at

beskrives
0{f

sfikkes i Kobber i [dunna, men Tidsskriftet ophurtc tort derefter.

En Efterligning af den ovenmeldte Tegnin{f tillade vi os her at meddele:

Det forekommer mijj at Runerne maa læses bagfra, endskjondt

liun de to af dem kunne sig*es at være i en bag^vendt Retning-,— saaledes.
r

iicmlig-, i Bog-slavernes riglijye Stilling:, fra Venstre lil Iluirc:

I + K+ Nit K4I-B t* A

11\K(G)A. HJO KANB OH A
med nu sædvanlig islandsk Omskrivning*: Ingahjo knmb ok(^og') d o:"Ing-a

hugg-ede Kammen og cier den". Dette Kvindenavn forelcomnicr ineg'et

IlYppige i svenshe Runesbrifter.

Bag^fra læst cr den 5dieCharakter en Rinderune, der indbefatter Rog*-

slaverne K+; den 8de er et bagvendt i
5 den 12te staaer for K eller som

ellers lit, især i svenske Indskrifter; den 15de og- sidste er et bagfvendt^.

Er denne Læsnings ^'iff'ig'? Kammen ble /en forfærdig-et af en

Kvinde; i det gamle Norden lærte Kvinderne Runer ogf befattede sig^ tit

nied at udskjære Rllloder o.s.v.**).— Saaledes sjnes ogsaa Eierens IVavn

a( tilkjcndeg-ivcs ved dc i lydsk-angelsaxisbe Runer affattede korte Ind-

*) flange Kamme af Dccu samt rnlirltc af Horn oirBroncc, fundne i datislic Ciaxiwiv,

haves i det licrvwrondc ISonjjeligc Museum.

*) Som f. Kx- Marfjrct hin hagn (den liunslfærdi/;e Mnrjjrele), som Iienved Anr I20()

hcdst furstod sjq paa Siai/jitur cilcr Hilledfiltjæreri pna Iielc islaud; fj"u udliu(;{;cde

14



sisriftcr paa det ved Colding' funde Gulddiadem og ct i Sjælland fundet

Smykke^ mulige og- paa det ene Guldhorn (m. fl.); see heroven for S. 400,

474*) Tab. XIII 3, 6.

Undertiden have vore Forfædre erhvervet fremmede Kostbarheder,

der mulig allerede i Udlandet vare blevne betragtede som Amuleter eller

Talismaner, og^ udmærket dem ved visse Rune-Indskrifter, som vise at

de her ere blevne belrag-tede paa den selvsamme Maade.

Hertil horer en særdeles mærkelige Guldring", nu i det kongelige

Museum for for nordiske Oldsager. Den blev i Foraaret 1821 funden

ved Pliiining paa den saakaldte Lundskov Klint under Lundsgaard Gods,

tilhorende Grev Laurvig*-Ahlcfeldl til Langeland. Paa det Sted, hvor

den fandtes, var der for blevet g^ravet Grus. Godsforvalteren, Ilr, Larsen,

var selv tilstede, da Fundet skete; han forærede Iting-en strax til en af

hans ligeledes tilstedeværende yngre Briidre, som overlod den igjen til

Museet mod Guldels Værdie i Penge. Ringen var da i den samme For-

fatning-, hvori den blev overleveret og sidea har været. Den er af fint

Guld, tynd og smal, men har en massiv Knub, hvori er indlagt en Intaglio

saaicdcs cn ErJicbisjicstav af Ilvalrustand, som i rVorj;e ansaacs fur ct stort Mestor-

Htykhc (ilun|rurvaka 8,280}. Deraf picicdc i dca Tid ikke alene Skakbrikker o|>; li^r,

ncude Kunststykker nt udskjærcs, men ogsaa lie)t;cnl>illcdcr Crueilixcr. Af den sidste

Art besidder det kj;!. danske Kunstmuseum et, som har tilUiirt Kon{;; Svend Estrid-

suns DatterGunild, 0{;saa kaldet Helena, fiidt omtrent 1050. Det lier for os mærke-

ligste er, at Prindsessens nordiske ISavn der sees at være udskaaret med skjunnc og

tydelij;e (forhen forgyldte) Kuner: FhFKIM (Gnnhild eller Gnnnhildy, det 4dc

Bogstav er dog for det meste borte, formedelst eu derigjennem indslaaet Nagle, mcu
tydelige S|»or sees dertil. Indskriftens Istc Bogstav er end et licviis for de stukne

eller punkterede Runers Ælde øfr. ovenfor S. 329—335). Ved nogle Exemplarer af

Suhms Danmarks Historie 'Ide Deel (thi andre sees tit at mangle de dertil burende

Kobbere) haves cn Afbildning af dette Crueiiix.

*) Dertil maa det nu fi>ies at Rafn er af den Alening nt Eierens Navn |iaa dette lloved-

aniykke bor læses LO^It (Liiifur') — saa at man vel kunde gjætle at dets Eier har
været en historisk Person, omhandlet i Ilervarar-Saga , Halvbroder til Angantyr,
Konge over ReidgolUcrnc, Uvis Rige Rafn troer da har strakt sig til Sonderjylland.

Lodur erholdt ikke af sin Broder det Halve af Riget efter deres Fader Ueidrek,

liYortor han anfaldt barn med cn talrig Hær, men faldt i et blodigt Slag; Suhm
mener henved 522 (Danm. Hist. I, 429). Diademet nijiatlc vel, naar denne Hypo-

these billiges, have bort til det af Angantyr ved hiuLcilighed erobrede rige Bytte..
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af Carneol, men ud af den er ct SlyldiC sprængt i Midten; dog^ fremviser

den Lcvnin{fer af en udjyraveret Fi{fur5 hvis oprindelig^c Sfcilskelse man ilsise

Lan bestemme^ da den nu deels ligner en Fugl, deels et Menneslsclioved.

I Indfatningen omliring Stenen er indgravct en orlentalsls IndstiriH:, som

dog er meget forslidt. Den blev af BisLop Munter (og ligeledes, saavidt

jeg erindrer, af Rasl;) erklæret forPclilevi. Den maa altsaa være forfær-

diget i Persien eller dets Nabo -Egne, sandsynligst i Sassanidcrnes Re-

gjeringstid (altsaa fra 226 til 642 e, Chr.). Rag paa den glatte Plade,

som slsjuler Stenens Bagside^ er en nordisl; Runeindslsrifl lydelig indridset:

Jeg omskriver den nu paa folgende Maade som udtrykt ved sædvanlige

nordiske Runer og oploste Binderuner :

hvilket jeg læser saaledes i det oldnordiske eller islandske Sprog:

E ROd
EG LEGD A

LAGA
eller efter den nyere Skrivemaade:

Cæ')ræ&**)cg legå ålaqa^

da Bogstavet ^ baade gjelder a og c. Antager man derimod at det her

blot betyder «, bliver Læsningen : (æ) rdåag lag& ålagn^ hvilket dog i Hoved-

sagen giver den samme Mening***), efter denne alternative Oversættelse:

*) Den ovoiistaacnde Beretning om Fundet er In/jet af mine e^fnc Opte/jncJser, ned-

skrevne strax vUvv ni jcj^ fornt saae Itmjrcn, 1S2I, hos nuvairrndc Hudonicsler Ur Asmus
l^arRcn, Hoin ri'icr min I5e|;jrcrin(j; overlod den til MiiBcct. Jlr. Ant. Ann. IV, 198—9U.
Nu finder jcj; al Itimen ^ eller <) er fiiiet til den forBte CU<ir»lai'r ; deu betyder

da del lille Ord c Qci,ct/,æ): stedse, bvorora vi have Laudlet ovenfor (8.433).

*) Legii(J.) haves nu kun i Islandsk i sammensatte Ord, f.Ex. lUlafiK Latfdr{m.) bruges

og egentligst xxu om en Tot eller naturlig Fletning af lange Uldhanr o. s. v.

Ti*
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a) "Jogf styrer (stedse) Slsjæbnens Bcslulninif'' (eller ^'Paalæg^j efter

Ordene: dirigo ego siatnbun faioruni)^ eller: b) '^Jeg* rauder for Slsjæb-

nens Fletning-" (eller ^^Kjæde"; cnienam faiorum').

Persernes ældg-amle Overtro om Pbylakterier og* Amuleter er

bel;jendt. Det er saaledes vel muligt at Ringen, eller den paa Stenen ind-

gravede Fig^ur med dens Omskriflt^ er bleven betragtet eller brugt som

et saadant Klenodie. At Ringen overboved, uvist paa hvilken Maade,

er kommet til samme buie Anseelse blandt Nordboerne, er klart af den

ovenmeldte Indskrift,— bvis Charakterer, der maa antages at nedstamme

fra Nordens bedenslse Tidsalder, og^saa maa have en stor Mærkværdighed

for os. Hertil hore: a) de punkterede og^ stukne Runer F og ojf

b) dens Rinderuner. Den 1ste Charakter ligner vel en Rinderune, efter

detOvenanlurte, hvilket jeg forlMin har overseet og læst den som et simpelt

R; den 2den Rune er et o eller «?; den 4de Charakter er tydelig sammen-

sat af 4 og den 9de er et bagvendt eller stul;ket 1 (altsaa B)*).

De iivrige simple Runer ere fuldkommen utvetydige. — Adskillige af de

i England og IVorge fundne ældgamle massive Fingerringe af fint. Guld

togsaa af Jaspis) med Indskrifter i angelsaxiske Runer antaget af de

brittiske Oldgrandkere^ for al indeholde Ronner eller Resværgelser, der

meentes at forjage dræbende Sygdomme o. s. v.j samt fiilgelig at være

blevne brugte som overtroiske Reskyttelsesmidler. Jfr. ovenfor S. 12**).

*) niudei'uiicrijc Kuiinc, iiaar de nlTattcs efter |jryj>lO{vrttpIiisl;e Hegler, skrives ret- eller

baj;veuJt. Dersom denne hun rar en simpel Itmderune, der Hliulde l'æscs ligefrem,

niaattc den Jiolydc 41^, allsaa « (eller c) og /. Hele Ordet laindc da læses letful^

letjcl elJer fr*//e, som da inj»fll(e vtere Dat. siug. al" tvffill, en Dunk eller lille I onde,

det danske L(egct eller Lv^vl (Tydsk og S\ensk LmfcV)^ Skulde denne Lt'cscniaadc

foretrækkes, niaatte Talen her være oiu et ttar, hvori Skjæbncns Lodder (for Lykke
cUer Ulykke} o s..y» forvaredes (»Mia mjfmynlorui ftitorum)^

De have dog umiig havt for8k|elJig Kestemmelse. En af dem, som fandtes 1818 ved
Oarlisle, Hovedstaden i Cuuberlaud, l^Lod vægtig, (m. 11.) siigle jeg, efter Bcgj-æ-

ring at forklare (paa eu audéu Maade) i en Aflkandling: De nnnnlO' aurco, rntnc.ts

eharnctet'C hns&igiititOf nuper m Attylia, invcuto et pluribuå efitstlem ycncris, som blev

indfort i Avchteotogia Æliana, puhlishcd h.y the Socicty of Antiqnnrics in ^iciv-

ensile upon Ttjttc 1820 — oversat paa Dansk i Aiiti<j[v. AnuaL 111^ 33,9—351.,



Ringgens Hellig'heil i det g'amle Norden visle sig* i den huieste

Glands ved den store Uiii^ af Guld eller Siilv, som forvaredes ved Al-

ieret i ethvert Hovedtempel i det liedensLc Island (derfor Isaldet slalla-

hatupOy da enhver viglig: Eed efter Lovene shulde aflæg^g-es ved den.

Den skulde og^ bæres som Armring af Tempelforstanderen, der paa een-

g"ang^ var baade Præst og^ Folkets Ilovding- (73o<5/) i alle hoitidelig^e For

samlinger eller Moder*). Det var vistnok ved sligfe Godernes Armring-e

at de danske Krigshovdinger , efter britfiske Annalisters Beretninger, i

Aaret876 aQagde Eed paa et Ledingstoge til England. Store Armringe

af Guld og- en egen Form ere blevne fundne i Danmark, lignende de,

som findes paa g^alliske og* g^crmaniske Mynter i Thomsens herværende

Samling", hvor man seer en knælende Mand i lang^ Kappe eller Talar at

holde en stor King- foran sig: med udstrakt og halvoploftet Arm. De maac

da rimeligvis regnes til hine hellige Tempel- eller OlTerpræste-Ringc

Om de med simple IVavne, Binderuner eller Bomærker heteg-nede

gamle nordiske Runeringe ansee vi det for overfliidigt at handle^ jfr.

ovenfor S. Ii7, hvor det og* er oplyst at de fra vort I\orden nedstam-

mende Russer brugte Signetring^e i vor og- deres Hedenold.

Til de Smaating-, som de rig-ere IVordboer, især de, som dreve

Handel, fordum pleiede at bære hos sig^ i Pung^e (eller Lommer), vare

Ta]».III Fijf. II, III, IV. Iiulski'iftc'ii paa Pii af disse CuMrinj;« (forslijcllij; fra de iiv-

i'if;o) cr bcsyiiderlijr nuh sammensat af aii{;clsaxis];c Kuucr o/;; Middelaldct-oiis latiiisk-

{;utliiskc Uo^jstavcr; jfr. Uickes Thesanr. Antiqvitt. I» xiii , Tab. 17. Af den forst-

incldtc Arl LJev en fundet ved V»rk 1734, Jirslirevel ou afbildet i Fr. Drake's

Kborncuuk^ Lond. 1736, Fol., p.CII Tnb.XXYL En li];nende Itinj^ af Jaspis blev fundet

i det vesllij;e En};land 1822; lieroiu affjav jofj min UetÆnkiiini; den 20de IN o v. s A.

Den brittiskc (Mdj<i-aiidskcr Mr. Hamper »krcv c» At'Uniidlinj; om Indskriften paa

den ved TarliBle fundne Rin{;;, som var kommen i Jarlen (Earl) af Aberdeens Uc-

siddeise, ug over den nysonuneJdtc Jaspisrin/;, i Avchæologia Loud. Wlltind, bvor
Oj'saa en anden Al'bahdlinf; uver den sidstummeldtc Hing lindes af Francis Doue.

Mod dem bej;{je skrev vor forevijjede Rask et Urev, indrykket i Forcign RcvieWi
July 1828 ujr senere i bans samlede Afbandlinj^er, ud^^ivnc af U.K. Rask, Kbbvn. 1838,

111, 294—304,

*) See berom Groul. bist. Mindesm. I, 542—43, 57(>—77. Forend det almindelige Ting

blev sat, ull'rcde Codeu en Oxc og salvede Ringen med dens Rlud o. s. v.
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Loilder af forslyclliff SlaffS^ ncmlif}- enten: a) hvugte til overtroisl;e

Spaadomshunstcr, og som vare mærlscdc med visse liillcder^ forestillende

Guderne*)^ eller h) til Veininjj af Guld eller Sulv, tildeels betegnede

med Runer, af Lvill;c det hgL Museum for nordiske 01dsag"er besidder

en, som tilligemed en anden, uden Indskrift, fandtes ved Ploining paa

Alheden i Jjlland, henved 1832. De erc af Jern j dannede som tlad-

trylite Kugler. Udenom Jernet er anbragt en tynd messingagtig Over-

trækning, der liar va;ret ud/Jret paa de tvende fladtrykte Sider med en

indsat dobbelt Perlerad og smaa Cirkler og Streger. Med dem fandtes

nogle Oerc Lodder, som ikke erholdtes. Af det ene Lod meddele vi de

Figurer, som secs paa den ene fladtrykte Side; de bestaae af de angel-

saxiskc Runer XAI i to Afdelinger (over hinanden), indbefattede i en

oval Ramme**), Hvad dette OVI skal sige vide vi ikke; det kunde

betyde enten et Mands-Egennavn, eller de nordiske 0(rt)VI (eller VE)

"i Helligdommen" eller "paa Tingstedet" (hvor de da skulde bruges);

jfr, ovenfor S. 20, S79. Nogle læse ellers \ som ^ (L). Indskriften

med dens Runer have vi ladet afbilde Tab. XHI Fig. L
Blandt de formeentlige A muleter, vi have tilbage fra vore hedenske

Forfædres Tid, ere mange (som ovenmeldt) af Rav***), i Skikkelse af

*) Scc f. Ex. hnndnama og f-'atnsdæla om det Lod af Siilv med Guden Frcyrs Bil-

lede, der tilliorte Nordmanden Injrcmund, nom onitrcut 874 udvandrede til Island

of; {grundlagde der et II6vdin{[dumme i Yatnsdalen med ct Frcyr helliget Hoved-
tompel,

—

^ixiTii Jomsvikingasttfja om to Lodder, det ene af Guld, det andet af Siilv,

mod to derpaa forestiltc AlenncfiliCsltiKkelRcr, hvilke llakon Jarl forærede Einar

Shaal(>glam (med de dertil horende forgyldte Solvskaale) lige forend Slaget mod
Jumsviliingcriie begyndte 995,

Dette er tiiget af ThonisrnR korte, men indholdsrige f)psat8 om oldnordiske Vægt-
skaale og Vægtlodder i Anledning af en paa Hraaten i det sydlige IVorgc 1825 i en

Grnvhui funden Skaalvægt med 10 Lodder, — i NurdiKk Tidftskrift for Oldkyndighcd

(1833) I, 405. Snmmcfitcds 8.400 afhildes end ct Lod, fundet paa Bornholm, af

saininc lieskaflicnhed med Hensyn til Materien (paa O kollnskc Lods Vicgt), men i

Formen ganske lignende de chincsiske for Siilv- <»g Guldvægt.

***) Al Amuleler af Rav have, i næsten den hele gamle Verden, lige ned t51 vore Dage
staaet i hiii Anseelse, som forebyggende Sygdomme o. s. v,, har Werlauff udforlig

i-jjs(; Bidrag til den nord, Ravh. Hist. [Vid. Sel. hist. og philos. Afh. V, 162-161).
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smaa Sten(3xer eller Hamre, Kiler, Keller, Hjerter o. s. v. (af Storrelse

fra til 2" Tomme eller endnu mindre) *). Andre have injycn særegnen

Form og- bære intet Spor af Forarbeidelse, med Undtag'else af et gjennem

dem boret Hul for en Snor, paa hvilken de hunde bæres, sandsynligpvis

snarest om Halsen eller paa Brystet, Nojyle ere omhyggelige ])olerede;

end andre (og disse ere de sjeldnesto) ere betegnede med Figurer, Et

udmærhet Pragtstyhhe af denne Art besidder det hongelige Museum for

nordiske Oldsager, foræret det 1826 af Hr. Etatsraad og Amtsforvalter

Brinh-Seidelin i Hjorring, i hvilken Byes Omegn det opgaves at være

fundet i en Gravhoi. Det er 5 Toramor langt, gjennemboret i den ene

Ende og har adskillige besynderlige Figurer og Charakterer, af hvilke

nogle vistnok ligne Binderuner**); — begge dets Sider ere afbildede

paa Kobberet Tab. V Fig. 1, 2.

Gisningsvis ville vi forsoge disse Figurers og Charakterers For-

klaring. Vi antage da, at Fig. 1 er den af Eieren, naar han bar Amu-

letet hjemme, sædvanlig udad vendte Forside***). Vi mene nemlig, at

den nederst indgravede Configuration, hvor uformeli;; den end er, fore-

stiller et Stakit eller Stengjærde, forhen kaldet Skigaard (skiågarffr)^

omkring Eierens Boligs der antydes ved Gavlen af et Huu£!, hvoraf

man seer den overste udådvendende Deel. Foran Huset er et andet mere

aabent Stakitværk. 4 Binderuner (eller magiske, af enkelte Runer sam-

mensatte Charakterer) ere anbragte paa denne Side af Amulctct, 2 til

*} Af <tissc sman Havsagcr crc adski]li{>;c iii{^{>;ct sniiilikc forærcrlc Dluscct fur nordishc Olcl-

sag^cr af Bisliop Jlluiitcr; •— aiiilrc li{;iiciitlc slijæiikedcs det 1838 af Paslur rrcucheii,

fundne i cn Gravhoi paaMucn; end andre findes i den hetydcli^^c Saiulinj;, som til-

horer Ilr. Pruvsl Bruzclius i Skaanc. Jfr. Werlauff I.«. S. 155—164. Annaler foi:

nordisk 01dkyndif>bed II, If)?.

See Ant. Ann. IV, 54fi—547, hvor det Itcniaerkcs at man i Oldtiden hverken har

bcrovct dette, eller andre os fra den hekjendtc, ved Storrelse udmærkede Stykker

Rav noget af deres Omfan(>; eller Vægt, — hvurimud man tit har givet de mindre

Form af Perler, Qvadralcr, runde Skiver o. s. v.

Slige magiske Indskrifter vare vistnok oprindelig bestemte lil at sees eller læses

enten af de Guddomme, som ved dem skulde tilbedes eller besværges, — eller af

de onde Vocscucr, Fjender o. 8. v. , som ved dem skulde bortskræmmrs eller drive*

paa Flugt. Jfr. ovenfor S. 6:1, 17a



Læserens Venstre, 2 til Hoire. Den sforsfe ojf ovcrsté Confijyiirafion (il

Venstre Lunde (læst ovenfra) opluses iil Runerne hl KIT ^^TK^T^A
0{y (len anden der nedenunder fil BR;11, det Hele altsaa læses i Nordens

jjamle Sprog*: f^ikit andskolar hroil o: Viger Modstandere Lort! Den

overste Binderunc lil Iloire^ læst nedenfra^ g-Jver tydelig" Ordet hl Kl

5

læst ovenfra faae vi derimod Ordet Klfl, kiv^ kif (Kiv, Strid), og sam-

menlagte {five Ordene viki kiv eller kio viki den .selvsamme Mening':

"lUv vige!"*). Den der nedenfor staaendc Bindcrune tan læses som

I1T o: iliiili)^ Ondt, og- det Hele saaledes: f^iki kiv ili^ den onde

(skadelige) Kiv vifye! — eller ligefrem: viki ilt o: det Oude vige! som

her vilde give den simpleste o{f bedste Mening. — Fig. 2 antage vi for

den Side af Ravstykket, som Eiercn pleiede at vende ud, naar lian dro{f

lil Kamp eller Krig. Krigsguden Tir (eller Tyr) skulde, efter Edda-

sangene, paakalder lo Gang-e^, naar man indridsede de saakaldtc Seierruner

(see ovenfor S.140—141), Dette IVavn synes og-saa al være lier anbragt

lo Gange overst oppe, ved særeg"ne, tildels forkortede Binderuner. Om de

iWrige Streger eller Gbarakferer, som synes at hænge ved et Baand, kunne

vi ing-en Gisnings yltre. Fra de to Monog-rammcr synes Lynstraaler .it

skyde ned, og neden for dem til Hoire sees en Figur, der ligner et

nedvendt paa langs ogf tvers gjennemboret Hjerte. Til Venstre staacr

en stor Binderune, som nedvcndt kan læses 4^11 F^Y (ved Runer 3: ved

Runers Kraft). Der nedenfor synes en stor Config'uration at forestille

et omstyrtet Huus med Levninger af dets iidelagte Skiffaard, — som en

forhaabet eller ombedt Virkninjy af Krigstoget mod den fjendtlige Bolig*.

Allernederst sees et Par Binderuner, af hvilke den ene er ncdvendt; den

anden, i liggende Stilling, antyder mulig den fældede Fjende eller Fjen-

dernes Hovding^. Hovedrunen f (madr') befyder en Mand i Enkelftallet;

her er den fordobblet og skal da mulig antyde "Mænd" (i Fleerlallet),

) Det inaa doj; bemærkes, at naar H l Kl IJCsOs som t'iffi Iiclydor ilcltc Ord "Vfcrn"

filer "ForKliandsning", — ojj som el saadanl inociilos Antul<>lol al tjrnc mod dot Onde.



lig'csom den Ler, i Foreninjy med en Binderune 5 Isan læses saaledes

(YHh, mcrtj tnenn). Den nedvendte, nog-et hesLidifj-ede Binderune til

Buire synes o{f at burde læses bagvendt og at have indeholdt Ordet

1 n 1 1 A (dautir^ dmiåir^ dtide)— altsaa tilsammen C^'a Hoire til Venstre

og- i omvendt Silling): daudir mcnn o: dode Mænd. — Uden at la^gge

nog-en Vægt paa disse Conjehlurers bogslavelig^e Riglighedj holde vi fast

ved den Ilovedsailning': at dette udmærkede Uavstjkke har været brugt

som Amulet og fremviser, paa bcgg^e Sider, virkelige magiske Binderuner,

Meget yngre er uden Tvivl en Blyplade af lignende Form ogf

ligeledes gjennemboret i den ene Ende — folgelig* et Amulet, der bares

paa samme Maade som det sidst ommeldte. Den tilhorer ligeledes det

kg-L Museum for nordiske Oldsager og* er afhildet paa vor Tab. XII

Fig. 5. Pladen synes at have været stiirre og noget at være bortskaarct

fra den hoire 0{f de nederste Kanter, hvorved dog- kun den længste Figurs

nederste Deel er bleven noget beskadiget. Overst slaaer en tydelig men

bagvendt Binderune, der nærmest maa læses AP (i retvendte Runer).

Paa en kunstigere Maade kunde den læses Aknp — men da maatte

Bog-stavets eg*et Navn gjelde for ^6r (eller ^orr)^ — det Oelc altsaa

for ^A'w-^or (eller -^^v/m-^or) den agende Thor, eller Tordengudens og-

Troldbetving-ercns velbekjendte Benævnelse*). Om Resten af den venstre

og' den hele nederste Configuration kan jeg ikke falle nogen Gisning^.

Til Læserers Hoire sees den romerske Stavelse DI, som vel for sijy

selv kan betejyne det samme som Ijatinernes DII Guder, — men her kan

den dog- tillige tænkes forbunden med de gothisk-latinske Bog^slaver AR,
som i samme Retning ere forbundne med Hovedfiguren lll Venstre; dette

Ord Dl«?' giver i det Oldnordiske den samme Mening- som Du; dog- siges

*) Efter en aiulon Conjchtur kunde denne ninderiinc læses snaledes: F 4 1^ I, nenilij^

nnpf\ altsaa .if Gjerningsordet n«(lnCnaade)— og Ordene fiilgelig give den Sammen-
hang: iifityi fliar ((ludcrnc naadc!) ncstcii mnattc da vel belyde et eller andet
Egennavn, Homærkc (p.s.vS), cndslijondt de sidste Figurer snarere ligne Grund-
tegninger, f. Ex. af el Uuus til lliiire, en Kirke (eller andet Tempel med en Eor-

gaard, hrcdt Taarn eller Vaabcnhuus) til Venstre.

75
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det tillige at liave været en Benævnelse for de ældste {fothisl«e Nordboers

Drotfer eller præstelijje Oovding*er. Dette Slylslse er fundet i Jorden ved

Sfcjelslsjor i Sjælland.

Saadanne Binderuner og- andre magisfce Cliarakterer indskares

fordum (i Island endog til det J8de Aarliundredes Begyndelse) af Ilexe-

mesterne paa smaac Plader, Tavler, Kjævler, Stokke o. s. v. af Træ,

Been eller Metaller, ellers skreves de og blot paa Skind eller Pergament

samt tilsidst paa Papiir af overtroiske eller Overtroen nærende Ilexemestere,

for derved at sætte Naturens skjulte Kræfter i Bevægelse ved Hedenolds

Guders, Alfers, Disers eller Dæmoners, ja endog i de kristne Tider, ved

Guds eller Djævelens umiddelbare Paavirkning. Priiver heraf fra den

katholske Periode, men som dog nedstamme fra den hedenske, have vi allerede

meddeeltherovenforS.141—143, 159—161 (jfr. 164—165, 178, 340).

End en, som horer til de nyere, men som dog aabenbare er sammen-

sat af de hedenske Binderuner, meddele vi her Tab. XII Fig. 5. Denne

store Configuralion , kaldet Talbyråmgitr*)^ er tegnet efter en af den

lærde islandske Sysselmand John Jacobsen taget Copie (forhen til-

horende Skule Tliorlaeius, men nu mig selv) fra et originalt Blad, der

rimeligviis har hort fil gamle Bets-Akter, med hvilke han^ som Dommer,

havde god Leilighed til at at gjtire sig bekjendt. I Midten sees den

samme Charakter som den, der i Særdeleshed sees at være udmærket i Bu-

namo-Indskriften, (see ovenfor S. 314—315, Tab. III, xxm, 41). Jeg

bemærkede da, at denne Figur 1 vor TalbyrdJng betydede ^l; det har

John Jacobsen ligeledes mecnt**) og det stemmer overeens med Betyd-

*) Ordret oversat: Tal- eller Cliillrc-Skibet; ht/rdinf/r belyder ejjentlig en Lnstdraj;er

(som Fartoi). Ellers have Middelalderens islandske Conijiulister j'ivct don samme
Benævnelse til Udrc{ri)inf>;8tavlen for den store Paaske-Cyclus (dionysiske eller valc-

riauske Periode); see Rimhegla S. 210.

lian mener endog her at see hele Ordet Sator, — oij blandt andre af denne <'on-

ii/juralions Charaktercr de iivrige bekjendic maf;iskc Ord: arcpo fcnct opera rotas

(see ovenfor K. 383— 84). I al Fald bcroc disse, j>aa hine a!ld{;amlc nordiske Hinde-

runer anvendte Ord paa nyere Tilsælninj;cr.
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ning^cn af denne Charal;ter i visse svensLe RuneindsLnfter*). Her viser

sijy ol * forbundet med Hbo{fstavetj og' Lar saaicdes rimeligviis den æld-

gande men i Island sjeldne Betydning* af + eller a. Her dannes da af

Binderunen Ordet As (Gud) eller (Guderne, Aserne), just del samme

hvori hiin GiiaralUer i Kunamoindskriften ligefrem forelsommer; læst op efter

bor det vel sætles i Forbindelse med den næslfolgende retvendte Rune I*,

som her sildærlig maa læses fuldt ud som ^oV, (Thor) hvilket Jacobsen

ogsaa har meent,— og biir saaledes tilsammen læses As-^or eller Asa-

^6r (som giver den samme Mening). Neden fra maa derimod V læses

bagvendt som (^urs?) i Forening med Middelpunktets Binderune.

I den sidst ommeldte Linie med de bagvendte Runer sees hin-

sidig allerforst det bagvendte angelsaxishe ^, forbundet med andre Runer,

hvilke jeg vel for det meste kan gjenkjende, men dog ikke bestemt forklare

som et eller flere Ord; ligesaa lidet drister jeg mig til at trænge ind i

Hexemesterens Ideekreds med Hensyn til de ovrige Figurers Sammen-

sætning. Kun bemærker jeg, at Jacobsen har ved tegnet lolgendebekjendte

IVavne for Hexecharakterer, nemlig a) ved den nederste Rune af den iiverste

Gonfiguration til Hoirc, der meget ligner et A(*): Ginfaxi'y b) ved den

nederste af den til Venstre^ Gapandi^ der dog ligner men her er vel el

bagvendt "I {Tir eller 2i/r) som sandsynligviis skal udtrykke Gudens Navo.

I Ole Worms Tid havde Overtroen, ikke alene i Island, men

ogsaa i Danmark, Norge og Sverrig saaicdes taget Overhaand, at lignende

magiske Charakterer, om de end vare nok saa gamle, ikke maatte publi-

ceres ved Trykken, selv i store latinske Værker. Saaledes ommelder ^Worm

to store Amulet- Gharakterer^ indsluttede af Kredse, tegnede i den ved

Sprogets og Skriftens hoie Ælde særdeles mærkelige, af ham udgivne

gullandskc Rune-Almanak (Calendarium pcrpeiuitmj^ skrevet 1528. Han

torde ikke meddele Facsimiler af dem for Overtroens Skyld, men anforer

de Rune-Linier, der angave deres Mirakelkraft; disses oldnordiske Sprog

») F. Ex., cflcr UasKs Bcinærhnin^, paa Saicby-Stciicn ved Dagsiias.

T5*
f
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er endnu jfodt Islandsk Ved det foisle stod V S 1 1 B R^ l> H I) l>4

(motihrapum taupaj "mod brat Dtid" — ogf ved den anden Till flH H
(moii vaini)^ "mod Vand", om Vattersot eller Fare for at druline, eller

endog: bejjjje Dele antydes her, maae vi lade uafgjort*).

Til disse mang-foldijye^ saavel ældre som njere Amnlclcr slutter

sig" en lang^ Rældse af de i vort I\orden allcrliyppigst fundne ældg-amlc

Bracteater, mest af Guld eller EleLtrum, dog- og' af flere Slag-s Metaller,

næsten stedse forsynede med en Indfatning' og^ en Oshen, for at l;unne bæres

om Halsen, enten': I) som overtroiske Besliyttelsesmidlei', 2) som Smykker

eller 3) som fyrstelige Hædersteg^n (jfr. ofr, 8.209, 225 o. f., 263 o. f.,

273 o.f, 397 o.fl. St.). Her nævne vi kun exempelviis enkelte blandt dem,

som ved bestemte Prægf vise, at de biirc til den fiirst ommeldte Art.

Dertil henfure vi navnlig- disse: a) de 4 (S.278)ovenommeldte, dersyncs

at forestille Thor med hans mythiske Buk og- Navnet l^fcA**). b) Paa

nogle af disse Brakteater sees et lig-nende Billede, ved hvis Hoved (eller

Oren) man seer tvende Fug:le; man har her troet at sce Odin afbildet

med hans tvende Bavne (Hug^in og- Munin, Hu og- Minde), men ingfen

tydelige Indskrift bevidnede denne Forklaring-s Bigtighed* Nu har man

i Foraaret 1841 opploict en stor Guldbrakteat af Jorden ved Log"stoer i

Jylland, som viser denne Forestilling* med den nedenunder vedfiiiede Ind-

skrift ANI^ eller AN'l'f. Den 2den Charakter er det ang:elsaxiske h.

Den 3die Charakter lig-ner vel et punkteret 1, men det er mulig-t at Punktet

hiirer til de smaae Knopper, som ellers synes at være anbrag^fe paa ad-

skillig^e Steder af Hulmyntens Avers. Den 4de Charakter er en tydelig^

Binderune for A Y {a eller e og n); den forekommer ellers her

*) o. f^orm Fnsti Danici (1G13) S. 1G8; jIV. 180-181.

*) Et Par, med Iloiisccnde til Billederne fjanskc lifpiciidc Uralitcater, med forsIijeJiiijt

Præg, fandtes blnudt de i Aarct 18-^3 ved Broholm i Fyen af Jorden opjjrnvedc

Oldsa^jer (ialt af 1120 Specie l>ul;aters Vaejjt); isledctfor Navnet cre de l)ej;(;e for-

synede med det Iqrn, JiviJhet man her aiiscer for at være 'I hors eller hans IJanitners

Mærlic: >S, den ellers sanhaldtc crtix f/othicn eller nnsnta^ som 0{); iiudes paa indiske

og flere Mindeamærher. Sce Nord. Tidsskr. f. Oldl;. II, 187 Tab. I V\^.\, 2.
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ovenfor S. 192 fra danslsc og* S. 200 fra norsLe Riineiiulskriftcr, Hcio

Navnet bliver tla Uhinn eller Uh&cn. Til denne SLrJvemaade af Odins

Navn inaa vi IjcmærliCj at det undertiden findes at være skrevet paa eu

ligfncnde Maade som ff^odhen, f^vodcn^ fVodcn^ floden., fVuoihcHy P^noden,

Ovffcn^Oihan o. s.v. af Long^obarder, Franker, Ang-elsaxer o^fl.; Odlien^

Odhnn af g-amle svenske Forfattere; Othcn^ Oihæn^ Otlhen o. s, v. af den

sildigere Middelalders danske. Denne mærkværdijye Bracteat blev slrax

indsendt til det kongelig-e Museum for nordiske Oldsager i KjiibenLavn.

Det var allerede forben i Besiddelse af tvende nu folgende: c) frem-

^ stiller en Mcnncskefig^ur med Hjelm eller Krone; bag ved Hovedet ere

Runerne — altsaa enten det fjdske GoU Goit eller det angclsaxiskc

og nordiske God, som begge betjde Gud (det sidstmeldte tillige Gndcr^

en bcdcnsk Afgud eller Afgudsbillede o. s. v.), — Foran Mennesket sees

cn uformelig Dyrfigur, der dcels ligner en Hest, deels en Drag*e; neden-

under sees atter den angelsaxiske Rune X eller G; bcr har den vel den

ogMgjen den ovenomraeldte Retydn'ng af Gud, ligesom vi bavc gjettet at den

nordiske Parallel havde paa forskjcllige Stcen-Amuleter*) (see ofr. S. 577).

Ligesom de hedenske Nordboer af Overtro bare visse Guders Billeder

(tildeels paa Lodder) i Pung- eller Lomme, have de vel og af samme

Grund baaret de trende bcromhandlcde^ som Medaillons, om Halsen eller

paa Brystet. — Den sidstommeldfe Bracteat blev fundet, tilligemed nogle

Glasperler og et prægligt forgyldt Solvspænde, kunstig forarbeidet i Brac-

teaternes Smag,**) ved Galsted i Agerskov Sogn (Ribe Stift), d) I Midten

et Hoved med Knebelsbart og: zirlig: Hjelm, der bag*lil ender sig* med

et Fuglehoved. Under denne Figur sees cn Lindorm eller Drage, der

*) Uiincti X sccs of; (foruden cii udslcUot Kiino i Ruiirr) paa ct Rrnktrar, der Ibie-

sJillcr CII lijclmbærciide nuller iiicd cn Fuj;! foran sij;- Ucn cr fundet i Sjjcllniul

oj; tilliorer det ovonouiiitC'ldtc Museum.

•) Doipaa foicslillos tvondc Dra{;er, lifjnrndc Ilostc, med ct Mcnncslicliovcd i det

opspilede GiiJi. Det hlcv lijiibt for !*2usect af Pastor oq Uiddcr Aat;aaid, som selv

slijæiilicdc det Rrahlealeu I Stil.
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ligener en lang^strakt Hest Foran Menneskehovedet sees en Maske (eller

mindre Ansig-t) og derover Runerne Vttl^ — der upaatvivleli{f biir om-

skrives som det oldnordiske flti eller
fly^ som endnu brugdes i Island i

den sidste Form, der g-anske svarer til det danske fly! (flygt!). Dette

Amulet har saalcdes været bestemt for Krigere 5 der ved dels usynlige

Kradt onskede at jage Fjenden paa Flugt, Det er fundet i Sjælland og

blev 1817 skjænket (tilligemed tre andre Guldbrakteater) af afgangne

Statsminister Grev Joachim Godske Moltke til Bregentved.

Vi kunde opregne flere saadannc Bractcal-Amuleter, men da deels

deres Forestillinger, deels Runeindskrifterne endnu kun erc af tvivlsom

Betydning, ville vi lade os noie med de nu anforle utvivlsomme Exempler.

Kun bemærke vi, at ved Hedendommens Ophor erstattedes de da forsvin-

dende Forestillinger og Indskrifter, af denne Art, paa lignende Bryst-

smykker (Medaillons o. s. v.), ved andre kristelige dog mest ved latinske

Indskrifter, hvilke del her ikke vedkommer os at beskrive.

Til det 9 vi saaledes have anfurt om hedenske Rune- Amuleter,

magiske Indskrifter m. m., have vi (som S. 178 er yttret) meget onskct

oplysende Bidrag fra et Par i Sverrig' værende Oldgrandskeres rige

Samlinger af denne Art. Den ene af dem har ogsaa (dog ikke i denne

Anledning) under Mærket L.F. R meddeelt Læseverdenen en Opsats om

Runernes magiske Brug der i Riget*). Den er kun kortfattet, da den
-

egentlig fiirst var bestemt til at meddeles Liljegren til Bru{y ved Udgi-

velsen af hans Runlara, hvortil den dog-, formedelst indtrufne Omstæn-

digheder, ikke blev benyttet. Den indskrænker sig vistnok kun til "blott

en liten del af ett rikhaltigt Åmne". Forfatteren betragter fiirst denne

(om jeg saa maa sige) praktiske Overtro fra et naturphilosophisk Stand-

punkt, idet han, vistnok med Ret, anseer den oprindelig for grundet paa

den religiiisc Dualisme, der antog et hoieste Væsen som det Godes Ophav,

) "SpårafKunor oeh Runors liruk blan^l inlicinska qvaricfvor afSliråcl; och Tro^ltlom"

i Tidsslsriftct Mimer, Upsala 183^—1810, S. 271—277.
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men tillig^c et andet, om end i visse Henseender underordnet, som det

Ondes Udspringe; — hertil sluttede sijf i sildijyere Tider andre Beg-reber

om underordnede Væsener, forestillende JXaturens særskilte Kræfter, med

en for en ^saadan Halvgud be{frændset VirLelcreds til Menneslsets Gavn,

med hvilke man ansaae sig selv som sfaaende i idelig og^ fleerfoldigf Be-

rorelse, Jfr. min kortfattede Fremstilling: af mine Anskuelser af de g^amlc

IXordhoers Trocsmeninger i Hedendommen, med den deraf flydende gamle

og nye Overtro, i Tidsskr. for nord Oldk. (1829) H, 113-15, 236—40,

533—36. I den der indforte Cyklus af Afhandlinger har jeg^ antort og

sogt at forklare mang-e af IVordbocrncs o. fl. fra Arilds Tid nedarvede

overtroiske Meninger og Skikke. Fra Asalæren i Svcrrig, hvor den i

hine Perioder hersLede, nedstamme mange Grene afFolkets nyere Overtro

og^ navnlig^ de til Trolddoms Udiivelse anvendte Runer. Forfatteren hen-

forer ellers al Overiro og Magie til tre Hovcdarter : 1) den sympathetiske^

2) egentligst magiske Chvortil ^^Læsninger" og* Besværgpelscr regpnes), samt

5) mylhiske, indbefattende Reglerne for Menneskets Forhold til A ande-

væsenerne, enten for al erhverve deres Bcvaag*enhed eller for at undg*aae

deres Vrede. Levningerne af denne Overiro har Forfatteren samlet af eg^en

Erfarings samt blot haandskrevne eller mundtlige Efterretning*er, i meg-iJt

mere end 2000 Nummere, foruden et stort Antal af Varianter. Han har

skyndt sig med at redde "den forgiing-ligare delen af dessa doenda

berettelser" og derfor udsat al Excerpering- fra de ellers vistnok meget

righoldig-e trykte Kilder. Han mener dog^ at han endnu kun har opnaaet

en femte Deel af sit foresatte Maal.

Hr. R. har erfaret, at man til "Signerunerne" har anvendt, til

mange Formaal af meget forskjellige Arter, visse Figurer af besynderligt

Udseende, som have en umislyendclig Lighed med Runer, endskjondt de

sædvanlig* ere sammensatte og" forkunstlede. De Runeformer, som lettest

gjenkjendcs deriblandt, ere: T, T, Jk, #. Dog^ har Forfalti ren endnu

ikke tilslå'ækkelig kunnet udforske disse indviklede Compositionors sande
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Betydning^. I et islantlsl; Pergamcnlsliaandskrift i StocMioIm, Ulhorcndc

det "Kongfl. Vitterhets-Historie och Antiqvitets-Afcademiens" Samlinger,

som indeholder mange nordislse Trolddoms-Formularer, findes lam mejfct

faa sædvanlige Sl«riftruner, men derimod mange flere, der paa en eller

anden Maadc have erholdt adskillige Tilsætninger, hvorfor Forfatteren

mener at ogsaa Sverrig havde sine ældste særegne Trold(lomsruner, af

hvillie de endnu opbevarede nyere magishe Figurer lumne ansces for at være

Levninger. Dog vedvarer der endnu en sær overtroisk Brug af enhelte

tydelige Runer i visse Tilfælde, f. Ex. i dette: Sfcal en Tyv bringes til

at gjengive Eieren hvad han har sljaalet, ved Frygt for Synets Foi'la-

belse, shal man en Sondagaften ved Solens Nedgang begive sig til et

hoitUggende Sted*) forsynet med et Kar, fyldt med Vand,**) og der ind-

slyære paa en Stills eller Træpind (liden Slav eller Qvist, efter den gamle

Benævnelse) Figuren h (eller Runen Sol} og hoitidelig paalægge Tyven

at tilbagebringe det Sljaalne, hvis han ihhe vil miste sit Iiiiirc Oie***).

Forfatteren bemærher meget rigtig, at her Isan ingen Tvivl være om denne

*) Uden Tvivl som cn Eftcrli{;nin(y af Oldtidens OlTcr- cllcr Ting;-I16i.

*) Dori sluildc man vel, som i et Spcil, lainnc sce cllcr {fjcnlijcndc Tyven; Dcsvær-

gclscrnc mcentcs fordum at have cn mcffot stor Kraft, naar man hjcndtc den Person,

som dc j>j9cldtc, cllcr vidste dens rette A'avu. Solen belyser 0(5 o|dyser det som
forhen var slgult i Morhc; derfor dyrl;cdes den ogsaa , tiaar slyiiltc l'^orhrydelscr

sl^uldc op<Iagc8. Den hcrslicdc over Synet og luindn derfor straflc den hærdede
Forbryder med at herove ham denne herlige Sands. For dens Ga\c ansaacs og det

overordentlige eller dobbelte Syn, som Siiudfiffxborn (dc, der ere fodle paa en
Sundag} fordum mcentcs at have, idet de laindc soc Aander, (ijenfærd, opdage
skjulte Skatte o. s. v. Del svenske Almucsagn liilajgger dem endog Kraft til at be-

tvinge dc Drager, som ligge paa Guld o, s v. (i ældgammel Eddastil). Om Solens

ældre og nyere Dyrkelse bar jeg samlet adskillige Kftcrretnin|jcr i Lex. mythol. bor.

S. 713— 19, samt i AfbandlJngen om lloiri<lsbaal, Oilerbaal, IVodild og Ilddyrkelse i

Norden, i Tidsskr. for nord. Oldk. (1829) II, 2.3G—337.

**) Mange overtroiske Folk i Danmark og Sverrig tycilo fordum i sli|;e Tilfuildc til

en Smed, der tillige var en saaknidet klog Aland, for al han skulde slaac' Tyven
Oict ud med sin Hammer (som en Efterligning afTbors i>Jjolner, der knuste Trolde).

1 Tydskland mcentcs og iiammcrsltiff , i visse TiUicldc, al knuse fravicrende llexc

o. s v. (Grimm Dcutselic Mytbologie, Aberglauhc IVi-.(»92; jfr. selve Vrerkel S. 123

— 124, samt Lvx. mythol. hor, S. 242—44).
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Rune-Trolddoms Ægthed 0{y hoie Ælde, naar man sammenli{yncr Runens

I\avn med Sol og" Syn i Forbindelse med Sondag-ens IVavn*), samt

disse Ords Forbindelse med de gamle magiske Formularers sædvanlige

Aliiterafioner. I denne Anledning bemærker Forfatlereuj at Solen nyder

en udmærket Dyrkelse ved mange af disse Formularer. Den anraabcs,

tilbedes og besværges som et magthavende Væsen
5
dog indblandes her

tit Anskuelser, som staae i Forbindelse med kristelige Dogmer.

R. bemærker endvidere, at vel ere de i Havamaal ommeldte Trold-

domssange forlængst tabte, men ikke destomlndre besidder den svenske

Almue endnu Trolddomsformularerj tildeels grundede paa gamle allitere-

rede Vers, der netop ere bestemte til at udrette tie samme Mirakler som

hine saakaldte Runefevad, f. Ex. ^^Læsning" mod alleslags Sygdomme, at

dove (eller slove) Vaaben, aabne Laase og sunderslide Lænker, tilbagevise

Saar og Smerter til deres Ophavsmænd, at standse Ildebrand og Storm,

stille Vrede og Fjendskab, udvirke Seier i Kampen, opvække Dodninger

og mane dem til Samtale, at gjore sig haard, vinde en Kvindes Yndest og

bevare hendes Troskab (jTr. ofr. S. 140—43, 167—74,372 o.s.v.). Denne

Remærkning kan og gjclde om Danmark, Norge og Island i Middelalderen

samt lige til det 17de Aarhundredes Udgangj — ved Trolddorassange,

Resværgelser og Hexeruner troede man der (og i flere Lande) at kunne

udrette slige Mirakler. Vor Forfatter melder endvidere, at man endnu

gjenfinder de hedenske Guders IVavne i den svenske Almues overtroiske

ForskriHer og Formularer af denne Art. For at stille Menneskers Værk
I

(eller Smerte), skal man f. Ex. paakalde Odcn^ Thor og Frigga paa en

jordfast Sten**) og fremsige Besværgelser i deres Navn, Mod en Heste-

sygdom, der kaldes "Grasflog% gjelder denne Formular:

) Sinnnttlaffv (o. s. v,) belyder ncnilij; Solens Dag; denne samme ncnævnelsc bruges

endnu (efter Solcu eller dens Guddom Suryn) i det Ijicrne Indien.

R. mener at den er bleven indfort i Forskriften istodcnfor del gnmlc Oflcralter,

men denne Overtro ncdstnmincr fra de sidste Eddadijjies AOatningslid. Ocu Kcdcnskc

Troldlivindc Groa, som af hendes Siin blev opvalit fra de Dode (som Gjcnfærd) for

16
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Oden slår på herjyet

han sporg-er efter sin fole —
Flojyct bar han fåH.

Spotta i din hånd

och i hans mun —
han skall få hot

i samma stund.

En anden Besværg^else mod samme Syjfdom Lcjfynder saaicdes:

Frygge fråg-ade frå:

huru skall man bola

den flåget får o. s. v.

Til Slutnin{fen afdenne vistnok oprindelig* hedenske Besværgelse har man

folet en Paakaldelse til Trecnlg-heden ;— allsaa finde vi her den selvsamme

Blandings af hedensk 0{j krisleli(j Overtro, som vi ovenfor (S. 376—379;

jfr.S.159—162, 178—795 182) have paaviist, saavel blandt Anjfelsaxernc

som i Islands Middelalder og" i end sildig-ere Tider. Vi see ellers heraf

at de fcalholske Besværg-elser af selvsamme Art, som paa en Ilg-nende Maade

ommelde Maria, St. Peter o. s. v. og^ som have været gjæng^se i Danmark,

Island, Enjjelland, Tydskland o. s. v., kun ere en Efterlig-oing^ og^ Gjen-

klang- af de ældre hedenske*)-

nt Qive ham gode Raad i hans Vaaiidc, meddeler kam dem i Trolddomsvers, livijkc

hun slutter saaicdes

:

ti jnrdfoslom steini

stoi) ck iniian diira

mct^ait ek per ffaltlra gol

3: Paa cn jordfast 8tcn

stod jojr inden Diire (i Gravkammeret')

medens TroIddomsUvad jcj>[ saug,

(Grotujftlilr i Sæinundfl Eddas store Udgave II, 553). Trolddomssangonc skulde (for

at koinplcUere den ovenstaaende Liste al* Odisn Runesang) fremkalde Nornen Urdas
hejshærniendc Maj^t, hane Vei over farlige Floder og over det opriirte Hav, indgyde

Mod, forsone Fjender, kvæle Frostens dodcnde Kraft, værne mod Jætter og kristne

livinders Gjenfærd, begave med Veltalenhed, stærk Hukommelse og god Forstand m. m.

*) Nogle saadanne islandske Besværgelser eller Uonncr findes samlede i Finn Jolinscnji

iiistovLn ecclcsiastica Islandue 11, 332—84. Især cr Formularen mod hvcisa (^flyvende
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Til t$ide 138^ 149« 167—16§, 196.

Et ældgammelt Trolddomskvad^ skrevet i nordiske Runer i En-

yelland. Det Vmåes i en ang-elsaxlsls Perg-ameiifs Codex iblandt de Cot-

tonske Manuskripler (Cai. Aj XV) Ojf er forst iidgfivet af Uiekcs i hans

Thesaurus, Gramm. Island. Tab. VI. Derefter er det paa ny publiceret

af Kemble i hans Afhandlinjj: on An{flosaxon Runes (som nærmere ^'ii

ommeldes her i det Fiilgende) i ^rc/iæo/o^i« Vol. XXVIII (London 1840)

Gigt eller Stilige) indklædt i en Form, der ligner de ovcnstaacndc; Maria traf sin

syge Siin, ior iSirJkediiren , mod ct Voxlys i llaandcn og bortdrev alle Sygdomme
af dcii nysommeldtc llovcdart:

Krislr sat fy>'i kifkjudyrum,

hindil haftSi i hcndi o. s. \.

Andre danske cre samlede af Nyerup, Almindelig Morskabslæsning i Danmark og

INorge (1816) S. 199— 202. Der sicttcs f. Ex. Yor Herre, synderlig nok, i Odins Sted:

Christus red ud
i Ilcrrefærd,

dovcdc han alle

dragne Sværd;
alle de Vaabcn
som ban saac,

dem tog ban ES
og Odde fra (o. s. v.).

En audcn begynder saaledcs (mod cn Ilcx eller Troldkvinde):

Jesus gik ad Vcien from

Der modtc ban Rylla den lede og gram

:

llvorbca vil du gange? (o s. v.)

og cn svensk Variation:

Herre Jesus rider iifvcr Hede
der motor ban den lede (o. s. v.)

IVoglc angclsaxiskc og især mange tydske lindes i Anhanget til J. Grimms Dculsohe
Mytbologie S. CXXVI—CXLVU, og dom tillæggos der mcdrcttc cn stor Mærkvær-
digbed med Hensyn til deres hedenske Oprindelse og Bestanddele. Af dem nærme
mange sig mest til de berommeldte Former, f. Ex. : XII mod Tyve, der sljal fra

den sovende Christus, tnen Maria lovede at skafic det Stjaalne igjen; XIII Bcschwo-
rung der Gicht Qkveisa, flag); XV mod Orme, om Christus og Job, som laae paa

Møddingen (im miste); XVIII mod Ulve og andre glubende Dyr (om Christus og

hans Moder); XXIV mod Ildebrand (om vor Herre, som signede cn rygende

Brand), — o. s. V. Dertil fiiies og nogle svenske og danske (S. CXLVII). Den sidste

Besværgelse Ircmsigcs i de 3I\avnc: 1) Jordens, 2) Solens og 3) Marias.

16*
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Tab, XX, IV*). Der finder ing^en Adskillelse blandt Ordene Sted.

In{]^cn Rune, som horer til de ang^clsaxislse paa en udelukkende Maade,

findes her, med mindre man vilde rejjne ^ hertil, men den forekommer, som

bekjendt, i æ^te nordiske Indskrifter istedetfor o (m. m.)? efter hvad der

ovenfor, ved forskjellijye Leilijylieder, er blevet oplyst. • Paa den andrn

Side synes alle disse Runer efter Formen at kunne henforcs lil de tydske

eller ang-elsaxiskc, skjondt n da maatte forekomme i dens tvende forskjcl-

li{ye Former: i og +; — de ere dog: her tvende forskjellige Bogstaver,

hvis regelret forekommende Betydninger lettelig sfcjelncs fra hinanden,

naar man læser Runerne som nordiske, og da give de en meget tydelig

Mening naar Ordene kun adskilles paa behorig Maade. Derfor har

heller ikke Hr. Kemble, hvis Skarpsindighed og store angelsaxiske Sprog-

kundskab jeg villig crkjcnder, kunnet forklare dem af dette Tungemaai,

endskjondt Runerne ere ham bekjendte. Han har da (S. 366) hen-

regnet denne Indskrift lil saadannc "Runic lines, printed in Hiekes

Svhich can hardly be looked upon as anything but idle amusement of

"transcribers." Jeg troer derimod, at disse Runer (som ovenmeldt) ere

heelt igjennem nordiske og maa vel snarest (ved Ordenes Adskillelse)

læses saaledes:

t>|iR hk tRhtli lhRi^ h + R t>n iR+ hlt>R il>R^ h + RI

Omskrevet ligefrem til latinsk-gothisk Skrift i en oldnordisk Versart:

Guril ser pu
er a fer pu nu

) Efter Hiclics cr <Iette Runcvcis (udcu Hensyn til dets metriske Form) Ofjsaa nlh-yJit

illinnrn ovenfor citerede Anmarkninj;ar (c&r.) om (juldliorncn (Stockli, 1817, 4.) S. 7,

Micd tvende forsl;jeUi[;c Oversættelser af ham selv S. 7,39 oj; end en al' M.F.Arendt
S, 38. tJogjje Oversættere mene, at en ICjæmpc ved' IVavn Hnril eller Guril (uhe-

lijendt som iMands Ejrcnnavn) omtales lier i en Art af Mindeskrift. Arendt linder

at Jian viste stor Tapperhed i Tunaslaj;et (soDi ellers er ubekjcndt), dn han sendte

Hian|;e (Faldne) til Thor; Tiiani læser derimod, at Helten diide eflcr Tnnaslaf^et ojj

at Thor to^j ham ti! sig, — eller og at Indskriften skulde nedkalde Thors Velsig-

nelser over den Afdode.
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funt inisiti*)

^ur vikl pik

^or**) sa irutin

Ixiril ser pu
era vipr

apra vcri.

Efter den nyere norslce og- især islandslce Retslcrivnin{]^smaadc (da T ojy

tildeels ¥ gjelde som stulsne Runer, men + for e Of^ æ efter de ældste

eller simpleste Runers Slsrivemaade):

Giiril ser pu

er å fer pu mi

fund un(ii)ustu

^or vigt pik

or sa droiiinn

Juril ser pu (eller serpu^

era viffr

affra vær(r)i****)

P

Dette Ord antajrcr joj; ibr det oUluordisli-isIandskc ttnnslu (ttitnustn), Kjærcstc, at

ttnna (del danske t/ndc o. s. v.). Man kunde og gjætte at inistn U(lj>jorde tre Ord,
saaledcsi x»(n) i sen(yii) ind i Stuen (Frucrstueu, eller Of; cn Sul, hvor Jicgg^c Kjiin

leilighedsvis forsamledes).

Jeg antager at Guden Thor nævnes her to Gange efter to forslijclligc, men dog

ældgamle Skrivemaadcr. At fl ol'tc i gamle Runeindskrifter sattes ibr o er alniin

delig bckjeniJt. I England luivc nogle mulig udtalt Ordet andre derimod

^dr. Man kunde ogsaa mene at J^jir her kun sættes som Gudens Navn, men at

porsatrttlin hiir læses samlet oq ^orsa vtcrc det samme som det uldiiordiskc ^iirvn,

der forekommer i Forbindelse med droHin i Eddadigtet 5>'i^«»s hvii^a, hvor del

betyder Thursernes (Jætternes eller Troldenes) Fyrste eller Herre; vel er Talen

der om den ypperste Jætte, men Thor kunde og tillægges denne Benævnelse som
Jætters og Troldes Betvinger. Besynderligt er det at Runehogstavet I* snart i dot

gamle JNorden kaldes por, snart ]purs, og anvendtes da vel i Magien meget for-

skjcllig, cftcrsum Vedkommende vilde henvende sig til den ene eller anden af de

stridende Magter, j&i/r.« mcentes olie al Lave en ondartet Indflydelse paa Kvinderne;

den maattc da por fordrive.

*) Originalens scrptt er mulig her et sandt Æqvivok, og da anbragt med frit Forsæt

i en Skrift, hvor ingen Ord ellers adskilles. Naar det læses saalcdos cr dot '3dcn

Pers. præs. impcrat. af (Jljerningsordet scrpa (serifa) befole Huden (efter Haldorseu

Dg Rask), men det kan og tillægges en anden mere obscen Betydning.

*+) H 4" R I kan her læses vari (som ingen Mening giver), ogsaa veri, der kunde belyde

wciTt (værre) ; vterrt cr Gomparativct af vfljr, rolig, blid, stille.
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Oversat:
Guril*) seer du (eller: befliler du)

naar du nu paa Besog:

til ISjæresten g-aaer:

"Thor vie dig*

Thor den Herre!"**)

Juril seer du (o. s, v.)

Ei er (bliver) hun da

Blidere mod andre.

At disse Tryllevers nedstamme fra Nordens Hedendom og- saaledes

liiire til de ovenfor omhandlede, behover ingen videre tJdvihlinjy. Om de

grunde sigf paa en g^ammel Formular eller de ere forfattede enten til Brug"

for en overtroisl; Ven eller af en Ilexemcster for en betalende Kunde,

hunne vi ikl;e vide. At de ere affattede for en Mand^ der vilde erhverve

en vis Kvindes (Gurils eller Jurils)***) Kjærlighod, synes at være vist. De

have, med Hensyn til Indholdet bort til de saakaldte Manrunar (Kvinde-

eller Kjæreste-Runer) og til detslags Sange, om hvilhc Odin (eller Gudens

Præst i hans Navn) selv syng-er saaledes i Havamaal:

De Sange jeg^ han;

Hvis jeg vil den snilde Piges

Hele Sind ogf Yndest cie,

Hvidarmede Miies

Hu (fil mig) sig vender,

Og hver hendes Tanhe forvandles.

Jfr. ovenfor S. 158, 145, 147, 167—68, 176****).

) Navnet skrives her forst Gnril og siden Juril, som uden Tvivl er det samme Navn
for CII Qvindc. Den sidste Guuq kan iSJsrivcrcn iiave for|jIemt det andet Træk af

Ki det kan o{\ ved Tidens Lænf^de være hievet udslettet eller usynlijjt. De gamle
Nordboer ljrii{;tc Kvindenavnet Geirliild (GcirhUdnv')^ som i nyere Dansk blev til

Gorrcly Giifvel, Guircl O. s. v.

**) Om disse lo Verslinier Mot skulle ansees for den tryllckyndig^c lUmcskrivers kral-

tif^c Tale, eller dc skulde mumles (eller fremsi{;es) af Frieren, saasnart lian saae sin

Elsliedc (o. s. v.) — kunne nu ikke vide.

Saaledes skriver Saxo Grammaticus det samme Navn snart Giirilhn, snart Jurilha,

**) Til dette Brudstykke af Nordens ieldstc Uuncdijjt af magisk Tendenz foie vi , som
Slutning af dc hertil horende Undersogelscr, ct andet af de nyere islandske, som
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Der {][ives vel nordiske Runc-IndsLriHtcr paa Stene i Eng-elland,

især paa Oen Man*), men de ere alle fra dets Lristne Periode, og frem-

byde ing-en Synderligheder med Undtajfclse af de faa herncdenfor antorts

hvorfor vi ihlse omhandle dem videre. Omskrevne til sædvanlige latinsk-

gothisk Skrift kunne de fleste af dem ellers læses i Liljegrens Etunurkunder

S. 186 fra INr.1617 til 1621.

ved særcf^ne Ursværfjclscr var heslcnit til al udrydde de sidste Lcvnin|;or af dun
licdcnskc TroJddum, som endnu i Forlattcrcns Tid sporedes eller IVyijtedcs i Island,

lir. Cand. Joliu Sivertsen (en Iteldij; og nitti{; Dyrker af den oldnordiske Lilcralur)

som med incfjcn Opmærksomhed liar gjennenijjaaet dc arnæma/rnæanske llaandskrifter,

for deraf al uddrage forskjelli|jc MærkværdijjUedcr , har nemlig meddecll mig (fra

7:38, 4) fiilgondc tvende Sluliiingsstro|rher af et islandsk Digt (i det saakaldtc Drot-

kvads gamle Versemnal), stilet mod alskens Trolddoms-Angreb, hvilke Forfatteren

derved har stigl at afvende fra sig eller andre. Forfatteren betegnes ved dette Mono-

gram i Binderuncr: /I | . Selve Haandskriftct lader til nt være skrevet i det 17dc

Aarhundrcdes senere llalvdeel. Oversættelsen har jeg selv tilfoiet i Originalens

Versemaal, dog uden bestemt AUiteration eller Iagttagelse af Assonanecns Regler:

RisjÅngar rnugfeslist, Ridsninger vrange vorde!

riinir villisl uuun, lluner nu forvildes!

fordæ^n oli vydistt Alt Troldpak gaac tilgrunde!

iltisctitr letjist! Dets Udesidden standse.'

særtuffav sht hci/vinf, liesværgelsej' ibrstumnic!

svartfrætiin margpnrtist. Den sorte Hunst parteres!

spottsihn sptikninl delti, Spodskc Floskler falde!

springi formælingnr ! Forbandelserne revne

J

Bloiivoktir hitvt tnkist. Bort med blodig Ridsen!

ben hnifa ci prifisf, ^ Rort med Knives Vunder!

skuritnr narfln skcriHst, Negles Skjæren afskalles!

skmnmist kttkliii rammal Skam llcxeriet ramme!

har mcinsoirinn hrovnif ilaarcts Misbrug ophore!

hwifist t'ofrar smiUsl llaan Sædens Trolddom straffe!

sdist, mivist, pjdisf. Tæres, saarcs, svækkes,

sokkifi ttu fjandiun dokkvi! Synke den skumle Fjende!

sokkvi nu fjandiun d'okkvil Synke den skumle Fjende!

*) Tegninger af disse Indskrifter haves i Cambdcns Rritannia (1772) Vol. 2 og derfra i

Sjohor(is Saml.f. Nord. Forniilsk. 3dic Bd. (S. 113 o.f.) Fig. 74, 79, 90, 81, 82. samt i

den engelske Arehæolo^jia o. 11, St. Sproget er ægte oldnordisk; As finale sccs ikke

i dem. Foruden det sædvanlige i for s sees her ogsaa Figuren I* (som et bagvendt H)

n forekommer tit for o. Ffter indenlandske Klterretninger beherskedes Man af

danske Fyrster omtrent fra 950 til 1002, da Oen erobredes af Nordmanden Godrcd,

hvis Ffterkommere regjcredc der til 12f^5. Kort efter (1270) indtoges den af Kongen

af Skotland, og senere (HOf>} blev Kongeriget Man et Lehn af England.
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Til Side 17, 815—23. 407-500, 5ftd~43
(Tab. IV Vi{r. 6).

Et Urnelaag med Runeindskrift fra en Gravhoi i\T1mringen rn.m.

OijI'saa i Tydsliland har man fundet gamle Indskrifter i nordisisc Runer;

desværre savne vi endnu authcntiske Underretninger om de fleste af dem.

Een er dog blevet mig nylig belsjendt, om hvis Ægthed jeg ikke i mindste

Maade kan tvivle. Ovenfor have vi omhandlet et Par Indskrifter i tydsk-

angclsaxiske Runer, fundne i dette Aarhundrede ved eller over Gravurner

! norske Hoie. Derved maa en ældre Efterretning om en Sten med Rune-

indskrift^ fundet over en svensk Urne, om hvis Ægthed man for har villet

tvivlcj blive os des mærkværdigere. Den fandtes 1760 inden i en Gravhoi

i Wreta Klosters Sogn i Oster-Golhland, men ingen kyndig Mand havde

forsogt at læse Runerne inden Stenen snart efter bortkastedes, uden siden

at kunne findes igjen *). Allermærkeligst er det dog, især ved Jevnforelse

med de hermeldte Kjendsgjerninger, at man for faa Aar siden, hiiit oppe i

Tydskland, har i en Hedenoldsbegravelse fundet et Laag afbrændt Leer**)

•) Sce Svenske Magaxiu, 17C6, S. 814; jfr. Idunna 5tc licflc (1814) S. 53. Urner med
tydelige Indskrifter liar man ikke, saavidt mig cr Titlcrligt, fundet i vort Norden,

med en eneste Undtagelse. I tien store Samlinj; afOldsajjcr af Leer, som lir. A|io-

theker Lassen nylij; (1841) har solgt til IL M. Kongen, lindes (blandt man{;e andre)

en Urne eller et Oldtidskar af sort Leer, ved Jivis iivcrstc Kant man seer disse

tydelige Runer indridsede: j^* forste er en Bindcrune, der udtrykker

Ordet (/V, Fæ, pcc«« Penge- ;>cc««HtV<) cJlcr Kt(Ac o: ker Kar); dcrpaa ftilger

ritx, rig paa Fæ (Fæmon, Penge eller og paa Har). Om man her seer et kvindeligt

IVavn eller et magisk for en Kvinde fremsat Onskc eller Skriftamulct, er nu uvist.

Karret Llcv fundet med Indskriften, efter lir. Lassens uiig givne skriftlige Beretning,

paa en Engbund, der ikke fiir havde været dyrket og var fravundet Stranden ved

EI>eltoftvig i Jylland. I selve Karret fandtes to Lecrkugler (.jfr. ovenf. S.57!>). l)el

llelc hiev udgravet ved Arbcidsfulk i lir. Lassens egen IVærværclse.

Den saakaldtc sehaumburgskc Runesten bestod egentlig af Leer, hvorfor man især

bar mistænkt dens Ægthed, men her finde vi dog en ikke ubetydelig (irund for

Sandsynligbeden af samme. Dens Historie og Beskrivelse maa da ikke her aldeles

forbigaaes. Denne, i Sidekanternc beskadigede Leertavle fandtes stdst i det 15de

eller forst i det 16de Aarhundrede, paa et af de storre sebaumburgsKe Fjelde Siintcl

eller iiohenstein (i IVærheden af den saakaldtc Oruid-K/ippe eiler *'JiinngrMn-Altar");

den var bleven ncdskyllct fra ct hoiere Sted af Bjcrgstrummcne. Den hiev afmalet
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med en Iudsl;rift af æg^tc nordisl;e Runer 5 der deels Imnne henreg^nes til

de simple, deels til de saaltaldte Binderuner.

Hr. Cand. L, A. fVorsaa (som efterliaanden liar anlag-t en

eg-en Samling: af udmærlicde nordisl;c Oldsager) har laant mig et her

meget sjeldent, mærkværdigt lille Slsriftj^med lolgende Titel: Die Grab-

hiigelj Uslrinen und Opferplatze der Heiden im Orlagau und in den

sehaurigen Thalern des Sorbilzbachcs , beschrieben von Dr. ff^ilhelm

Adler. Mit 40 Abbildungen. Saalbach, 1837. 8. XII, 76 S. Derfra

ere for det meste de her fulgende Underretninger tag-ne.

Forfatteren omtaler i sin Forerindring (S. V—VI) de mange smaae

Reiser som hnn havde gjort imellem Saale og Eister, paa hvilke han tit

n)cd Opmærksomhed havde betragtet og- undcrsiigl Egnens talrifje og

mærkelige Oldtidsminder. Skriftet synes og* at vidne om et saaledes er-

hvervet praktisk Rekjcndtskab med de beskrevne Gjenstande, især Ustri-

ncrnes ogf Gravstedernes Indretning: ojy Bestanddele. De her omhandlede

Opgravninger bleve foretagne (lildeels af Forfatteren selv) fra Aaret 1825

af. Ved disse Leiligheder bleve særdeles mange 01dsa{fer afLeer, Steen,

)iaa CII Trætavle« fium endnu cr til, og denne Afbildninj; cr stukket i Kobber til

Graters ni-a/;ur (itorBtl. IstcAbtfi. (1708) S.46—48, Man seer der en Alennesliefigiir

med Horn paa Hovedet, hvis de ihkc skulle danne cn Halvmaanc, der kun sccs

jiaa bcj;ge Sider. Den bærer et Orikkeborn, bvorat* en flydende A'^ædske synes at

s|>rinj>c eller udbydes. Til Tilsluiercns lliiirc sccs en rund Skive eller Halvkug;le,

IVa hvilken Flammer nedskyde, Ofj derunder cn Figur, der i Formen lij;ner cn

lEestcsku. Ovcrst sees en ved en Linie afdeclt Kant, og nederst en anden, som begge ere

helegnedc med nordiske Kuner, der tihlecls ligne (men neppc ere) IJindcruner. He-

gyndelsen (forsaavidt den haves) synes paa hejjge Kanter at være udflettet. Klnn

seer her ovcniil Itnnernc: "iFt^ltlUl KtH^tA t'lTt og nedcntil

h\Y hik rjk;lhT+. I samme Binds 2tc Ahlb. S. 08 (jlr. S. 88—67) forsiigle

HeynitscU o. fl. at læse og forklare Indsla-iftcn ; det sidstmeldtc er vistnok mislyhliet.

Dog forekomme mig Ord og Navne her at være nordiske, og at et Par af dem
rime sig paa hinanden, som man ogsaa der har bemærket. Kaldes vel ijudinden

Ostur her (paa IVordish) Asta, l*)lskovsgudinde (nu kun kjendt som et ældgammelt
Kvindenavn)? Aiiranhes hun om gode Anr? Bortnianes tilsidsl Dvergeu (eller Alfen)

Froste's eller Vinlerfroslens >Iaj;t? i\6v h\V læses hW (Sif}? AU dette niaa nu

bcroc ved losc Gisninger. At det Ilclc derimod har Hensyn til cn personiiiceret IVa*

turguddom sarat til Solens og Maancns Indllydclsc paa Verden, cr vel utvivlsomt.

ti
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Mefallcr- m. m. fundne; adskillifje af dem vare allerede blevne afbildede

1830 i "*ite Lieferung-" af Tidsskriftet Fariscia.

Hvad der her mest vedkommer os af disse Opdag-elser, er den,

hvorved det ovenmeldte Runcniinde kom forDajjen. Alt hvad der horer

hertil (hvortil vi endog* regne den almindelig^e Beskrivelse over Arter af

Iloie og Gravcy til hvilken de her især omhandlede hore) ville vi meddele

med Forfatterens egne Ord;

(S. 7, Afdeling B): ''Tumidideny oder Graber mit ganz einfaehen

kleinen^ langliehen^ aus guter schwarzer Erdebestehenden /{flAni/iM^/e/c/ieu.

Die Gruber sclbst situl jederzeit tiefuntcrdcrErde^ in wild gevvachsenem

Boden angelegt, und sind insgesammt Familiengrdber ,
drey bis sechs

Skelette in einem Grabe. Umfang der Hiigelehen 6—8, llohe 2—

5

Fusz. Sie sind schr durchs Æter eingesunkcn. Man lindet sie entweder

sporadisch zerslrexd oder innerhalb einer Slcinumziiunnngy wo sie dann die

Begrubniszpli((z& ganzer Stamme bildcn. Richtung diescr Oiigelchen: von

Norden nach Siidcny— Den os mest vedkommende Art af disse Grav-

steder beskrives saaledes: ^"IVaeh ihren characteristischen Unterscheidungs-

zeichen" (8.21, Underafdeling "/i") '^Steinhimser^ ohne blaue Platten^ bios

mit Kalksteinfelsen inwendig ausgeselzt. Die lliigelchcn sporadisch ^ mit

ganz rothen Grabgefassen. Sie wurden im Jahrc 1828 auf den Feldern

bey Oepiiz enldeckf. Sie haben zwar viele Aehnliehkeit mit den vorigen*),

aber auch manche ganz bcsonders auffallende Unterscheidungszcichen, so

dasz dieselbcn, wcnn man nicht der Wahiheit zu nahe trelen Avillj dem

Volksstammcj welchem die Steinhauscr am FreisniJzberge angehoren, nicht

zugeschrieben werdcn konnen und diirfen. Auf freiera Felde, in der

) Verf disse forstaacs saiidsynlif]^ (S. 18—19J "!') Uiiacfilc Stctnhiinser^^ ellor snarere

(S. 19—-21) •')>,) jicchte Stciiihattsc$-^^, alle opdagcclu ved Freisiiitzbjorgcl; de i doui

lilsamiiicn fundne Oldsajrcr opbevares i llolieiilcuben o(j cre al'biJdcde i Variseia. I),e

liavc tijii'irt eu Tid, da KuUurcii iM;c har staaet jiaa iioj;et særdeles lavt Trin, da

dc bestodc al* shjiint furarbeidcdc Vaabeii, Smykker ni. in. af Bronec 0(j Jern, en

Mængde af i'orskjellifrc Glasperler og Uavringe, zirlige Urner ai' en fiin Masse, et

Leerkar med 9Aabningcr o 8. y.
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IValie (ler Eritzberges anjjclcgtj sind zwar diese GraLLugelchen sebr ver-

mischt, jedocli immer nocli Idcine, liingliclie Erliabenheiten sicblbar, aus

welcbem ofters die Declsplalten dicserGraber beim Pfliijyen berausjyerisscn

werdcii. Diese Idcincn Hiigelchen sind langb'ch, baben (i—8 Fusz im

Umfangc und kaum 2 Fusz im IJobe. OH: bemcrkt man g'ar nicbts von

Erbaberibci(en. Das einc Grab, wclchcs ein Bauer beirn Pllugen fand,

war nur 2 Fusz tief unter der Erde angelcg-f, und zwar im Sande. Das

Grab selbsl biblct ein Jiinjfbcbes Quadrat und war inwendig* mitlGKitlk-

stcinplaKen ausgesetzL Drei breitc PlaUen bibletcn die Decke. Nur

zwei Skelette lagen bier, mit dem Gesicble nacb Westen zugekebrt.

Das eine lag aufdemRucken ausjfestreckt, und war sebr morseb und zu-

sammcngescboben. Der linke Arm lajf am Scbenkel an; hingegen der

rechte war ausgestreckt nacb einer Streilaxl von Eisen, weicbe an der

untcrn Seite fast balbmondrormig: gePormt war. Unmittelbar daneben

lag die Spitze eines einseitigen Schwerdtes und die Triimmer von eisernen

Ringen. Rings um diese Waffen befanden sicb Ueberreste von rotben

Geftlszen, Diese Gefasze waren bisweilen auszcn und inwcndig roth, auf

riem Bruebe aber scbwarz, bisweilen aucb scbwarzrotblicb und batten

perlenfiirmige um den Hals des Gefiiszes herumlaufende Verzierungen.

Aueli wurde von einem Bauer in Oepitz nocb ein soicbes Grab entdeckt^

welobes eine grosze Streitaxt cntbicit, welcbe nacb Naumburg^ an den

Herrn LandralliFjepsius eingescbickt wurde. Aucb bei Winzern fand icb

solclie Grabcr. Zu bemerken ist, dass man bier bei Oepitz aucb Decket

fand, zwar ctwas zerlrtimmert, aber doeb nocb deutlicb zu erkenncn.

Der eine derselbe batte am Rande cm Krcuz und tief emgedruckte Fi-

ijurm (Tab. I Fig-. 19) in der Mitte aber cinen Ztrkel als Verzierung^.

Die Masse var scbwarz. fVas aber ilie Zeichen darmif bedetiicn^ isl

unbesiimmL Das andere Brucbstuck (Tab. 1 Fig. 20) ist vom rotbem

Tbone, auf welcbem die Figur eines Mannes Fusscs eingejfraben ist. In

der Nabe dieser Grabcr sind die Kaizen- oder CailenslcincJ'

11*
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Jeg* har meddelt hele denne mærl;cli}]^e Beretnings in extenso, da

det deraf vil fremlyse, a) at den Gravhoi og* Steenstue, hvori det om-

handlede IJrnelaajy blev fundet, tilhore den fjerne Oldtid o{y det thy-

ringsLc Hedenslfab; i disse E{fne indforles Kristendommen forstved Carl

den Store. b) At en Bonde har fundet Laajjet, rimclig'viis i det her

beskrevne Gravsted, hvor Urner ommeldes som fundne, c) At Dr. Adler

ifeke synes at have havt nog-en Anelse om at Charactererne (eller Fijfu-

rerne, som han kalder dem) fremstilte virkelige Skrifttegn, endnu mindre

tydelig^e Runer. Mindesmærkets Ælde og Ægthed ville vel ved disse

Bemærkninger være satte udenfor al Tvivl.

Indskriften danner, paa en af en uregelmæssig Cirkel omg*ivet

Flade ved et bredt ligesidet Kors (med en rund Zirat i Midten), hvoraf

og af hvis forskjellige Sidegrene tydelige Runebogstaver dannes, i Binde-

runernes Maneer. Saaledes som Urnelaaget (i meget formindsket Maale-

stok) er fremstilt efter ovenmeldte Kobber paa vor Tab, IV, IVr. 5 —
maa Læsningen begynde neden fra til Læserens Venstre; ved at læse

Skriften saaledes og udad, troede jeg forst at have fundet Bogstaverne

AÅ^4 eller ^ra som Dativformen af Mandsnavnct -t^re og derefter Ordet

l^l^'^K+ (fHakfty félaga)y som ikke er nogen Tvivl underkastet; — min

ærede Ven, Prof. N. M. Petersen, gjorde mig dog opmærksom paa, at

IVavnet vel maattc læses indad, ligcsaavel som den fuldkommen utvetydige

Rest afIndskriften. Derved udkommer ITI, /m«, somudgjiir Giveformen

af Egennavnet Imu\ Dette finde vi vel neppe anvendt her i Norden,

undtagen som tillagt, i Eddaerne, den ehaotiske Urjætte, af hvis Krop vor

Verden blev skabt, Doger det muligt, at det i ældgamle Tider har været

et Mands-Egennavn. En tydelig Afændring deraf, nemlig /wu eller Fiui,

l\avnet for en af Darald Hildetands Kjæmper (hos Saxo) i Braavalle-Slaget

er og virkelig blevet brugt saaledes i Island indtil vore Dage. ImmeVj

(forhen vistnok /mer, //mV) forekommer som et Mands-Egennavn i Kjæm-

peviserne og ImOj Imrne^ m. fl, lignende, blandt de gamle frisiske ]\avn.
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Lijfcsom det folg-ende Ord er fuldkommen tydelig: skrevet
>
gi\ev

det off en li{]^esaa klar Mening*. Da Runen I her, ligesom overhoved i

de ældste Runer bor læses som e og K som saa udkommer (i Givc-

formen) det ældgamle og endnu i Island brugelige félaga (Fælle, Stald-

broder, Kammerat). Egentligst betyder |e/a4jfi en Mand, som har anbragt

sit Gods, Eicndele eller Penge i Fællesskab med en anden, saaledes som

Nordens Vikinger og^ reisende Handelsmænd tit gjorde. Et saadant Fæl-

lesskab kunde og' indg*aaes mellem Bonder, Agerdyrkere eller Hyrder,

som eiede deres fé (Fæ, Krcalure) i Fællesskab; denne Betydning: havde

nemlig Nordboernes fé oprindelig-, men Ordet blev siden anvendt paa

Gods og^ Penge overhoved, paa cn lignende Maadc som Latinernes pccn

(fik over til pecunia.

Det er mig: ikke bckjendt at Ordet filakcy filage findes i g^ammelt

Tydsk, som dog har begge Sprogroddernc (|Z, fin og legan) — ligesaavel

som det Angelsaxiske (fcoh og* legan), I det sidstmeldte Sprogø veed jeg

heller ikke at det findes, cndskjondt det forekommer mig sandsynligt, da det

nyere Engelske fellow svarer til det danske Fælle og oldnordiske félagu

Det l)liver maaskec herved mærkværdigt, at Almuen i den Egn,

hvor Urnelaag^el er fundet^ endnu brug*er en oldnordisk Benævnelse for

visse Grav- eller Oflerhoie, idet den kalder dem Kummely Ktomi/, som

aabcnbar svarer til det oldnordiske /mr/i/, kumbl (o. s. v.) baade i Lyd og

Betydning. Jfr. ovenfor S. 544.

IVaar den her omhandlede Indskrift saaledes læses lYI

(Imi filaga cWcv fielagay félaga) maatte dette ligefrem oversættes Imi eller

Imeri socio (eller sodali) og den bevidner da at dens Forfatter eller Ind-

ridser har sat den (eller det Gravkar, hvorover Laaget laae) for sin Stald-

broder Imer (hvorledes man saa vil læse Navnet). Det udenfor Kredsen

anbragte Tegn har Dr. Adler antaget for et Kors; jeg^ seer snarere deri

en Rune (rimeligvis enten et V eller Hi) eller endojf cn Binderunc A k

som kunde opliises til A¥^ (^/«,Aago), ilk, >lki, An^Ani (Saxos ^ao),

\
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eller enåog AA^l (Ari, Are); den maalte da tilfejendegive den Mands

Navn, som forfærdig'ede Urnelaaget eller dets Fig'urer, og hensaUe det

som etslag-s Minde, eller Gravfcarret med dets Indhold som en Gave for

sin afdiide Staldbroder, Reise- eller Ilandclsrælle.

Desværre g*ives der ing-en Kjendelegn ved Fundet, der overhoved^

i Forhold til dets Vigtig-hed for Rune-Literaturen, med Hensyn til defs

hoie Alder, I;un haves meget ufuldstændig beskrevet, — som underreKc

om den Afdodes eller hans efterladte, for hans Minde omhyggelige Stald-

broders rette Hjemsted. Vi fcunne nemlig (formedelst nordiske Rune-

minders store Sjeldenhed i Tydsldand) let tænke os, at Indskriftens Af-

fatter og maaskee tillige hans Selskabsbroder have været indfodte Skandi-

naver, og een eller begge givet dem af med Handelsreiser; af dem kan

den ene have været Reisende i dette Oiemcd, men den anden bosat paa

Stedet og^ der have drevet Rjobmandsskab paa fælles Veg^ne. Alt sligt

kan dog kun beroe paa Gisninger.

Ligesaalidet gives der her nogen bestemt Antydning af det Tids-

lob, i hvilket den Hedenfarne dode eller Gravmindet sattes; kun synes det

at være vist, at det raaa være skeet i Thiiringens hedenske Tidsalder. Ide

tvende ved Oepifz fundne Grave af ovennieldte Art (i en af hvilke Urne-

laaget er fundet) fandt man Stridsoxer af Jern, Skandinavernes (især

INordmænds og Islænderes) Yndlingsvaaben. Jern antages, som bekjendt

(i Almindelighed), i vort Norden kun at findes i Gravstederne fra He-

denolds sidste Periode; — dog havde de egentlige Germaner stor Over-

flod deraf og' af deslig^e Vaaben, i Tacitus's Dage, især Gatterne eller

Chatternc, som efter Dr. Adlers og Fleres Mening deels grændsede til

de heromhandlede Egne, deels endog synes at have beboet eller behersket

dem. At netop Gatterne forhen brugte Skrift samt endog (efter W. C
Grimms Mening) have efterladt sig Runeminder, er udviklet herovenfor

S. 156—158.

Dr. Adlers Understigelse synes ellers at give et Vink, hvorpaa

1
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man kunde grunde en Formodnings om visse af ham saalcaldte Tumellors

Ælde. En Afdelings af disse betegner ban (S.295 C, b) som ^^Tumellen

mit eincm auf der Basis des wilden g-ewachsenen Bodens innerhalb des

Hiig^els belindlichen Steinlsranze." Vor Forfatter opdagede en saadan Grav-

hui 1^ Miil fra Banis, paa Dobigauer-Bjergsenc. Den Lunde sees meget

langet borte^ da den med Flid (ligesom ofte Skandinavernes Gravhoie) var

opfort i en saadan Situation, hvorfra vid Udsig^t kunde haves. Adler

undcrstigle og aabncdc den 1823. Hiiien var Sti Fod i Omkreds og Hi

Fod i Iluiden. Steenkredsen var, som ovenmeldt, indvendig- i Uoien og'

bestod af 17 store Stene. 6 Skeletter fandtes i den, men ellers (foruden

Aske, Skaar af Urner, samt Hestetænder og Knokler) kun Hælvten af

ct Sværd, en Armring- af Metal (rimeligviis Bronce) og en Urne afgrovt

sort Lieer, hvori man fandt det mærkeligste, nemlig* 2 Guldmynter af

Keiser August, hver paa 2^ Dukals Vægt, paa hvis Forside man seer

Minerva med Hjelmen, og paa Bagsiden en Victoria. Man kan altsaa

formode at denne Gravhoi er bleven opfort, eller Mynterne henlajfte der,

omtrent i Tacitus's Tid, eller endog^ noget for*).

Overhoved ere alle de heromhandledc thiiringske Gravhoie fra

en Periode, i hvilken man begravede, men ikke brændte de Dode. De

hiire da neppe til Hedenolds sidste Periode.

*) Det foifjenor nt bcinærkcs at jcf; selv fur fna Aar siden (^tilli{]^cinecl WcrlaiifF, Rafn

oj; HioiiifiGn) \ar tilstede \c<l Uiiderso{;;clficii af cn sjællandsk Gravlioi af li^rneiide

Boskaflenhed, — ved |{uiij;stcdliuid , tilhurciidc lir. Propricrair David, som af 0{»-

niærhsoinhcd for Videnskaben fureto{>; o^; beKostedc denne Uiidei'SU{|;else, lloien

hurte til cn Ijriippc, der i sin Tid niojrct yndedes af Danmarks udodclif;e Di{)trr

Johannes Evald, sum paa den stiirste nf lloienc bar, ved lir. Davids Onisuri;, faavt

et skjiinl ojj mc^;ct beso^^t niinde. Den nnderfio^te Grayboi var af anseelig; Sliirrelsc,

0{j det kostede me{;en Miiic, af mange Arbeidere, at faae den heelt udgravet. Ved
sin Dasis bavde den, ligesom den uvenommeldtc tydskc, en indvendig Kreds af

f^tene; intet mærkværdigt fnndtes i den, undtngcn en vakker Dolk af Dronce (som
al' Ur. David blev skjænket til Museet for nordiske Oldsager) og ct Lag af Tang,

»om uied Omhu v.ir anbraj;t nede i lloien. Det forekom os ellers, at dens Indvrn-

digc var i)Jevel forstyrret, o^; da kan meget være blevet borttugct eller adsplittet

vom nu ikke meic kunde forcfiudes.
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Til Side 4, U~me, &0-&t, 211—^23.

Angelsaxiske Runer i Slorhritannien. Efterat mine tvende oven-

staaendc A.fhandlia}jer om Runeliferaturen m. m. vare fuldtryl;tej saae

je{f forst den 28de Tome af Archæologia^ London 1840, 410, som inde-

holder en interessant og^ lærerijf Undersiigfelse af den i sit Fædrelands

ældste Litcratur 0{f dets skrevne Mindesmærker særdeles bevandrede John

Kemble Esqv.^ under denne Titel: on Anglo-Saxon Runcs^ hvori (S. 527

—372) mangle Forfatteren belyendle Indsl^rifter g^amle Alphabeter

af dette Sla{js omhandles 0{y fremstilles i lithographerede Afbildninger

paa 6 Plader (Tab. XV—XX)*). Deri undersojjes især Rnthwells-Ind-

sljriften efter Gordons, Iliefces's og Duncans Afbildninger, hvorimod

intet Hensyn cr taget fil det af mig benyttede og mig tilhiirende Aflryls

af en Kobberpladc, hvorpaa Indskriften, i et ubelycndt Tidslcib, er bleven

indgravetj efter en Tegning, som har været affattet forend de nn belsjendte,

og som fiilgelig indeholder adskillige Dele eller Bogstaver af Indshrifterne,

der nu ere udslettede, rimeligviis mest ved den Mishandling, som Min-

desmærket siden paa forskjellige Maader har maattet lide. Hr. Kemble

oploscr og forklarer det meste af selve Inskriften (hvilken han antager

for at sigte til visse Begivenheder af Christi Levnet) paa en ganske anden

Maade end Hr. Repp og jeg (de fiirste, som havde forsogt dens Dechif-

frering), og jeg maa oprigtig tilstaae, at den Forslnævntes udbredte Kund-

skab om det anjjelsaxiske Sprog har hjulpet ham lil en meget heldigere

) En RtnrDccl af dom var doj; fiir Mevcn hclijciulljfjort aC Iliclics i baiis Tlicsnurus 0{; at'

Wilhelm <:rimm i lians tilmeldte ShriCter over tjdsUe Runer. De forslsjellijje T«'^;-

iiinjjcr af EtutlnvcllR-Ind.sI;riftcn crc ligeledes meddcelto efter bckjcndlc Værlscr. lit

Uuiie-Alpliabet, som ihl;e var fur blevet udspyet (oj; enkelte liere) bnr Hemble bcr

publieeret efter originale l^lembrancr. 4 meget korte Indskrifter paa Gravstene, blot

indeholdende angelsaxiske Kgennavne, vare forben udgivne i Arthæologia, men crc

tildccis blevne ri|^ligere læste af lir. Kemble. lian har cUcrs her for forstc Ganjr med
deelt Og oplyst et l'ar Runeskrifter fra angelsaxiske Codiccs, som angive Afskrivernes

^Vavnc m.m. tilligemed andre flere lignende, der forben vare udgivne i trykte Værker.

Endelig bar han nieddcclt enkelte (^forhen trykte]) sniaa Stykker, der vel erc skrevne

med Runer, men ikke alTattedc i det angelsaxiske Sprog. Af disse crc tre Guldringes

Runc-lndskrifter tagne i'rn et foregaacndc Bind af Arcbæologia.

E
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Overvindelse af den betydelige Vanskelighed som selve Indskriften med-

forer, idet den aldeles ikke ang-iver nogen Adskillelse af Ordene. Hr.

Kembles sjeldne Bekjendtskab med INorthumberlands ældste angelsaxiske

Dialekt har endvidere sat ham istand til at oplyse, at forskjellige Sprog-

former i Indskriften, som jeg har antaget for oldnordiske, virkelig lindes

i de ældste northumbriske Membraner; dette har jeg ikke kunnet erfare

af trykte Skrifter, til hvilke min indskrænkede Kundskab om det Angel-

sasiske strækker sig; det angives f. Ex. hverken i Rasks Sproglæres

danske Original eller Thorpe's engelske Oversættelse. — Idet jeg saaledes,

med Hensyn til det vigtigste Indhold af Qovedindskriftens Forklaring,

villig viger for den Stærkere, maa jeg dog modsige den Paastand af Mr.

Kemble: at det Thorkelinske Exemplar intet mere har indeholdt end hvad

der nu findes paa Gordons og Dr. Duncans Afbildninger. Herom hen-

holder jeg mig til min egen Afhandlings hvor Varianterne ere noie angivne«

Hertil komme Indskrifterne paa Kapitalerne^ (som nu ellers ikke mere kunne

læses). Det forste af dem, som betegnes med ældgamle Runer, meddeler

jeg her paa ny efter det Thorkelinske Exemplar:

Begyndelsen til den forste Kapitals Indskrifter læste jeg OFA
VODO KHUNMED— (maaskee KHUNEOD?) —hvilket jeg gismngsviis

antog for at betyde Olfa*) af Vodas (eller Vodans, Vodens) Slægt, —
og dette gav mig Anledning til at mene, at den northumberlandske

*) Det maa erindres, at naar to Bogstaver af samme Slags skulde folge paa hinanden

i det samme Ord, udelades det cuc i Runeindskrifter.

78
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Prinds Offa, som bestemt vides at have levet i det 7de Aarlumdrede,

havde ladet Stotten reise. Jeg^ fcan endnu ihhe frag:aae denne Mening,

hvis Rijjti{fhed dog* her bliver temmelig' hgejfyldijy, idet Mn Kemble selv

har oplast af* Ruthwell-Indskriftens Dialel^t*), at den sandsynlig-st raaa

være affattet i det ovennævnte Aarhundrede, idet den indeholder dealler-

ældste Ordformer og^ tildeels Ord, som endog- ere ham selv ubelyendte.

Visse af disse Egenheder tilegner han Frisisis, sLjondt de lige saa godt

hunde være af nordisk Oprindelse; vi vide jo, at Northumberlands Be-

boere mest bestode af Angler, der forhen (som vel tildeels endnu) beboede

en Deel af Sonderjylland efter Danmarlcs ældre Inddeling-sbenævnelse.

At hverken denne Kobberplade, eller nog-ct Aftryk af den, ellers

er bleven de brittiske Forfattere i Oldgrandskning^sfaget bekjendl, er

intet Beviis mod dens eller Teg'ningcns Ægthed og^ Ælde, da adskil-

lig-e erfarne Kobberstikkere (som Bagge, Klingsey, Severin o. fl.), som

her have seet mit Aftryk, eensstemmig- have erklæret: at det er taget fra

en graveret Metalplade, der snarest synes at robe eng^elsk Stik eller

Graveringsmaade.

Herovenfor har jeg ommeldt et aldeles unikt og- vel conserveret

Aftryk af Buræi Elemcnta runica, som i sin Tid blev overladt mig* af af-

dode Professor Sevel Bloch, men siden af mig for endeel Aar siden er

blevet foræret til en lærd og hoitagtet Ven i Storbrittannien. Jeg vidste

da rig^tig^nok ikke hvad jeg sildigere har erfaret, at intet Exemplar af dette

Kobber ellers nu menes at existere; see ovenfor S. 333, 560. Derimod

har Tilfældet og en anden Vens Gavmildhed, som til efslags Gjengjeld,

senere sat mig i Besiddelse af hiint unike, fra Storbritannien hidfurte

Kobber over angelsaxiske Buner.

) Ociinc Dialekt anj;iver Mr. KcmLIc (S. 357) for at have været hni{\t i rVortliumhcr-

iaiid i (let 7dc ojj 8de, vel endo^; 9de Aarliundrcdc. — Vist er dot ellers at Ordene
hifun for heofon 0|j hlafttrd for hinford ^ stemme mere overccns med den uildfite

nordisUe Skrivemaadc for ældre Ord af den selvsamme Uetydnia^ Qhifin fur det

nyere himtn oq Irlvnrd eller Idfard'),



619

At dette Kobber er forslsjelli{jt fra Gordons o{j Hiekes's Tavler,

(Uvor Kapitalernes Afbildning^er ikke findes) måa strax falde enhver i

Oinene. Det fremstiller desuden de Arabesker, som omgives af Bune-

indskriflcns Columnor. Hertil kommer selve Gravurens forskjelli{je

Længde der udgjor 19^ Tomme, men bos Gordon 8^ Tomme; Hickes's

Afbildning er betydelig mindre end hos den sidstnævnte.

Ved min TJndersogelse af Indskriften fandt jeg at den var affattet

I Vers af den ældste angelsaxiske Art, svarende til vort nordiske Fornyr-

dalag; denne Opdagelse er og blevet bekræftet ved Mr. Kemble. Denne

Ijærde har ellers fundet at baadc Hr. Repp og jeg have læst Uunebog-

staverne 'hviih tolerable accnractj^ ^ herom troer jeg snarest at burde hen-

vise til vore forskjellige Afhandlinger om disse Æmner.

Det var mig ellers meget Isjært at erfare at Mr.Kembles Mening om

Runernes hoie Ælde*) og deres ældste Anvendelse saavcl her i vort Nordcu

som uden for det, til maglsk-rcligiose Spaadomskunster ved Lodkastning med

Kviste samt til anden formeentlig Trolddom m.m, ganske stemme overeens

med de af mig antagne Sætninger; til mine Undersogelser i denne og flere

Retninger, eft er nordiske Kilder, svare ogsaa for en stor Deel de Oplysninger,

som han meddeler fra de mig ubekjendte eller mindre bekjendte angelsaxiske.

Han antager ligeledes at Angelsaxernes og Markomannemes Runer oprinde-

lig vare de samme, samt at de overhoved af de forstnævnte ere blevne indfiirte

i Britannicn. Regge disse Skriftarters Identitet (i det mindste i en vis Pe-

riode) synes især at fremlyse i detafHickcs (og senere afW.Grimm) ud-

givne angelsaxiske Digt over Runealphabetet, hvilket Kemble her paa ny har

ladet aftrykke, med den ftirsle (af ham forfattede) engelske Oversættelse.

Originalen til dette i sit Slags mærkværdige Kvad haves desværre ikke mere.

*) Jciv aiiToror herom hans egne Ord (S. 328—329); "Atwhat pcriod thc German tribes

iirst possosscd letters of thc alphabet, -whcther invented by them 8cl\cs or derivcd

from som other race, in times of >vhich history is silent, it woiild perhaps be hope-

iess, and now would crrtainly bc iiseicss to inquirc. It is cnuiigh for my purpose

that Ihcy had thcm ^vhcn thosc tribes first camc under tlic nolicc of the Romans".

18*
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Med ine{fcn Held bar Ilr.Kemble i denne Afhandlinjy (S,360-65)

omhandlet og oplyst de i forsI;jelIi|]^e angelsaxiske Godices forekom-

mende (herovenfor S. 214—215 tildeels ommeldte) gfaadeagfig-e, ved

Runer beteg^nede Ord. Blandt andet bar han opdag^ct ojy g^odtg-jort at

nogle saadanne maa læses fra Hoire til Venstre, da de indeholde Benæv-

nelserne for de Gjenstande^ om hvilke visse Gaader handle. Andre en-

kelte betegne en vis Digters, Cynevulfsj Egennavn- Delte sidste ud-

fandt Jaeob Grimm (omtrent paa samme Tid); see hans Udgave af

^^Andreas und Elene" (et angelsaxisk Digt) Gassel 1840, 8., S. 88 med

tilhorende Anmærkninger*). Kemble meddeler endelig et Stykke af det

gamle angelsaxiske Digt Salomon og Saturnus; det fremstiller, som dette

Sprogs Runer, alle de Bogstaver der forekomme i det latinske Fader vor

(Pafer nostcr o. s.v.) og viser tillige, tydelig nok, de kristne Klerkes Be-

stræbelser for at udbrede en lignende overtroisk Nimbus om den nye

Troes helligste Bon, som den, i hvilken deres hedenske Forfædre forhen

havde sogt at indhylle de nordiske Aandevæseners Paakaldelser og Be-

sværgelser, selv ved Hjcip af de samme forældede Runer.

Til mde 397
Crab.XIII Fig.8).

En ældgammel Giddhraklcat med de saakaldte tydske eller angel-

axiske Runers Æphabety at læses fra Hoire til Venstre, Vi have ovenfor

(1. c.) blandt andet bemærket, at denne boist mærkelige Brakleat forvares

i det Kgl. Antiqvitets-Archiv i Stockholm, og at Hr. Justitsraad Thomsen

paa sin Reise dertil 1839, har taget den noiagtigste Tegning deraf. Han

har nu havt den Godhed at meddele mig den til Brug for nærværende

) End for vart! de blevne m'xQ meddcplle efter selve Orj|p'na]eii ved min lærde Ven,
lir. Richard Cleasbi/, en udmærket DyrUer af de fjamle ijcrmaiiish-j^otliishc Sprog,

som nu beslsjiefli^jor sij; med Udarbcidclscn af en Ordbo|; over del oldnordislic Sprog,

efter de bedste Kilder, — et stort og besværligt Forcta{;cndc , til bvis Kuldforelse

jeg unskcr al mulig Lykke. At jeg ikke kunde bedre forklare hine angelsaxiske

Runcgaadcr, endde ovennævnte sagkyndige Mænd, bcbovcde jeg egentlig ikke at tilfbie.
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Skrift, og den fremstilles saaledes her i Kobberstik paa vor næst-

sidste Kobbertavle.

Da denne Hulmynt rimelig^viis er ældre end de fleste andre, nu

bekjendtc angpelsaxiskc Skriflminder, og: den dojf indeholder et Rune-Alpha-

bet, fortjener den vistnok stor Opmærksomhed i pnlæog^rapbisk Henseende.

Braktcaten er (som de fleste iivrigfe i Jorden eller i Gravhdie fundne)

omgivet af en særskilt Guldind fatnings, der har Formen af et Ankertoug*,

og er forsynet med en Osken til en Snor eller fiin Kjede, for derved at

hænges om Halsen eller paa Brystet.

Inden for den temmelig: brede Kant^ paa hvilken Runerne ere

anbragte, sees et temmelig uformeligt Mandshoved med en besynderlig

Hovedprydelse, tildeels skjult af et nedenfor staaendc monslreust gabende

Dyr; foran Hovedet sees en mod det vendt Fugl. Mulig forestilles her

Odin med den ene af hans mythiske Ravne og den ene af hans Ulve.

Ved nu at handle om de her forekommende Runer tager jeg

sært Hensyn til en Concept og forskjellige lose Optegnelser af vor for-

evigede Rask, angaaende denne Brakteat (dog efter en ældre og mindre

riglige Tegning) som er miglaantaf hans Broder, Cand. thcol. Hr. H. K.

Rask (jfr. ovenfor S. 410). Deriblandt flndes et lille Blad "Afskrevet

den 23dc December 1826 "Romæ in Yaticano af en God. Bibi. Christinæ,

^^358, i 4to fra Ode See., indeholdende Leges ripuarias, Prudentium, &c."

med Overskrift:

"Runas" (Blad 90, a).

Den ellers vidtbereiste Rask kom aldrig til Rom, og Optegnelsen er heller

ikke skrevet af ham selv, Hans egne Bemærkninger meddeler jeg kun

med Vedfoining af hans Navn. Dette Runealphabet er ellers det samme

som det der nævnes af "Wilhelm Grimm (zur Literatur der Runen, 1828,

S. 21) som aftegnet fra bemeldte Codex til Pertz, der antager den kun

for at Mvvc fra det Ule Aarhundrede. Hans Afskrift var da allerede

lithographeret som bestemt for Anhanget til Afskriverens "Italienische

!
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Reise"*), hvorfor Grimm ikke gjorde dette Alphabet bekjendt. Dog" til-

loiede han enkelte Bemærkninger om dets Indhold, hvorved nogle Rune-

former berigtigedes, m.m. Naar jeg i den fiilgende Sammenligning citerer

detj efter den Hr. H. Rask nu tilhorende Afskrift, betegnes det med f^at,

Brakteatets Runelegende begynder ikke mod selve Alphabet, men

derimod med et eller flere Ord, som læst fra Venstre lll Hoire maa

skrives saaledes:

Det vil vist blive meget vanskehgt at tilveiebrlnge en beviislig rigHg For-

klaring herover, — men det maa dog være mig tilladt at vove etForstig.

Jeg" mener da at Indskriften er oldnordisk, at II her gjelder for det nyere

y (hvorpaa man har adskillige Exempler) og at )) betyder o, hvilket selve

Indskriften bedst viser og- Rask ligeledes meentc). T findes her at være

(i et Ords Begyndelse) for py hvortil Sidestykker ere paaviste herovenfor

(S. 575, 579) — o, o forvexles lit med «, «**) og faaer den samme Be-

*) I ct ExcrapUr af dette Sl^rift, som jcj; ellers linr benyttet, har jeg ikke kuuuet

iinde nof^cn Tcgnin|y af den licr omliandledc lluncrække.

**') l)et maa især hcmærkcs Iicrvcd, nt ikke allcnc det oldnordiske a, men ogsaa o, cr

gaact over i det nyere danske til na, i Svensk til cl, som nu have en med o i det

Islandske ovcrccnsstcninicndc Hdtair, f. I^x. oldn. og isl. vor, dansk f^aar, svensk fur

O. s. V. Jfr. den næstfdlgendc Anmærkning. Ret nylig har Ur. Jiistitsraad Thomsen
gjort mig opmærksom paa end cn mærkelig og ældgammel Runeindskrift, hvor n
(eller a) furckommcr som Ficndonislysning. Et lille Skrin, som i Formen ligucr

ct Hus med spidst Tag (og sidst har været hrujjt til Reliqvier) hestaacr af forskjcl-

lige Metaller, forarbeidedc paa en særdeles kunstig Maadc ved Anbringelse af Or-

namenter eller Arabesker, som aabenharc maa henfiires til den ældre AliddclaJders

Drage- og Slangc-Ziratcr. Ædelstene (cllcr Fliissc) have været indsatte paa forskjel-

lige Steder, men ere nu forlængst borlfaldnc eller bortt.ignc. Efter alle artistisk-

teehniske Hjcndcmærker cr dette Skrin ikke yngre end Ira Aaret 1000, og hnr uden
Tvivl i sin Tid gjeldt for cn stor Kostbarhed, ligesom man endnu maa beundre

dea Kunstfærdighed, hvormed det og andre lignende i Nordens Gravhoie fundne Kle-

nodier, ere blevne udarheidede. Udvendig paa Skrinets forhen polerede Kobberbund
sees disse Runer uregelmæssig indridsede (næsten i de ældste Grenruners Mancer):

R^I^^I^IK A Kl'ifl t^^'^ d: IXnnvcig a Idslu posa (^piisa d: pessa')

o: *'Ranveig cier denne Kiste (eller Skrin)". IJint kvindelige Egennavn blev hyppig

brugt i det gamle JXorden, især, for saa vidt vi vide, i IVorge og Island. Skrinet

tilhorer nu det Kongelige Kunstmuseum, hvor det i Invcntariilistcrnc angives at

være fundet i Norge.
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t;yclQin{]^ (ogsaa ellers med Figfuren >^ ; see ovenf. S. 400). Heraf udledei*

jcjf folg^ende Omshrivning".

It/d å pyd d

o: Lyt til, tyd paa (Mynten)*).

Med Hensyn til Bogstavernes Orden bemærker Rask at den stemte

overeens med Runerækken hos Hickcs paa S. 15S og: J36 af den moe-

sogotliiske Sproglære samt paa Tab. 6 ved S. 4 af Sammes islandske

Sproglære, ''hvorved dog må inrlrommes Afændring i enkelte Tegn, efter

"forskjellige Tider og Steder, i disse angelsaxiske såvelsom vore nor-

"diske Runer".

Ved nu at opregne de enkelte Bogstaver betegner jeg dem nu efter

deres sædvanlige Stilling fra Venstre til Hoire, endskjondt det her sees og

. ellers kan formodes at de i den allerældste Tid ere blevne skrevne i den

modsatte Retning; jfr. ovenfor S. 336—346. De 6 forsle Bogstaver staae

fuldkommen i den samme Oi'den som de, der udgjiire den fiirste Afde-

ling i den nordiske Runerække; Betydningen maa være den samme, men

to af Charaktererne ere dog afvigende med Hensyn til Formen.

F', ti. I' ere ganske de samme som de ellers bekjendte Runer af

begge Hovedarter.

^ (fl ) betyder her aabenbare o (mulig tillige «); — i de bag-

vendte tydsk- angelsaxiske Stenskrifter i Sverrig synes det at betegne

forskjellige Selvlyd, efter det ovenfor paa sine Sleder udviklede. Bagvendt,

ligesom her, sees det paa den ved KosIIn i Pommern fundne Guldring,

og ligeledes paa de svenske Sténe ved Krogesta og Mojabro samt den

oprindelig norske ved Kalleby eller Tretlanda ; retvendt derimod paa

•) Ly(t/r, 7i/iJtJrt, lytte, lyilc, liiirc paa (rller efter) or cl æld[);ammclt Ord, og det samme
(fjeldcr om f^f^«j tyt'e, An{>;olsaxisIi ft/an (Jydc)y Svensk tydn o. s. v.; a (|>;ammel

Dansk /<flr, Svensk a o.s. v.) svarer her {;anskc til de ;eldstc An^relsaxcrs o for oh, —
hvilket jcc netop her, ved Fremstillingen af aii(;elsnxiske Skriflte{;n, anseer for at

være særdeles mærkværdigt, især da Charakteren, som vi nu snart skuHc see, der

tillæ^jgcs denne Lyd eller lictyduing. Jevnfor den iiæstforcgaacnde Anmærkning.
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Jæg^erspris-Stcnen (af samme Herkomst)
0{f de i selve Norjye forblevne

Runestene ved By (eller Sig-dal), Ovre-Bradsberjf
,
Runeberg^et og den

mi forsvundne ved SolTuer,— samt endelige paa det danske Guldhorn og

Smykket fra Himlinffoie i Sjælland. Det erstattes ved den nordiske Rune

1^ eller ^ paa Tunostenen i INor{je; som ^ sees den paa den i Skaane

fundne Beenkam"^). Efterseer man de ovrijje ældste Guldbrakteater finder

man den enten a) bagvendt, b) baadc bagvendt og- retvendt, eller c) —
dog kun meget sjelden — retvendt. Derimod findes den retvendt paa

enkelte af de ældste angelsaxiske Runemynter. Det forekommer nogle

Gange paa Ruthwells-Monumentet**), i den bekjend te korte Sten-Indskrift

fraBewcastle***) og i Runeindskriften paa et ældgammelt Stenkors, som

henved 1820 blev opgravet af Maries Kirkegaard i Lancaster ****). Det

filides ogsaa i Guldringe -Indskrifter med angelsaxiske Runer, f. Ex.

den Brondsfedske (see ofr. S. 12), hvorved det maa bemærkes at dennes

Indskrift saare meget ligner en Tegning, taget efter en lignende kostbar

*) Alle disse og flere (ved denne Leilighed) her nævnte Mindesmærltcr cre ovenfor om-
handlede og kunne cftcrsecs i Registret ved vedkommende Steders ISavnc. Ucr kan

det og bemærkes at R ikke lindes paa de oprindelig danske Uuncstcne (med saakaldte

fremmede Indskrifter, i det nu svenske Bleking, hvor 9|C synes at sættes i dets Sted).

Der har jeg antaget at den mest betydede a eller o (vel endog te eller e). Kcmble
læser det som æ eller i forstc Tilfælde svarer det der da tit til de gamle Ilaand-

skriftcrs e; jfr. ovenfor S. 400 om cd meget nyere blandet Indskrift paa cu Guldring.

Jndskriftcn (cUcr Brudstykket) blev forst publiceret ai Worm, mcddeelt ham af

Spclman (Monum. Dan. p. 161), senere af Hickcs eller Wanley (Thcsaur. II, 248),

Pontoppidan (Gesta et Veslig. Dan. II, 14), W.Grimm iib. dcutsche Runen Tab. V
CS. 165—69), Hcmble i Archæologia Tab. XVI Fig. 14 QS« 346). Grimm var den
forste, som læste den ri{;tig. Han læste her fl for e paa to Steder, for y paa det

tredie, hvor det sccs i en hcldende Stilling.

**'*'*) Det blev siden bortstjaalct, men heldigvis gjenopdagct 1835 af Dr. Hibbert, som

1838 har tilsendt mig baadc en Aftegning af Indskriften og forskjcllige AHryk af

den i Gibs, af hvilke et nu opbevares i det herværende Rongcligc Museum for

nordiske Oldsager. Saavcl Runerne som Sproget crc angelsaxiske. Indskriften cr

ellers frenistilt og omhandlet i Bainc's Ilistory of thc Counfy Palatine of Lan-

castcr IV, 525, sramt i Whitakcr*8 Ilistory of Biehmondshire (I82Ji). Pen lindes ikke

i Hemble's Samling i Archæologia. 1 denne Indskrift forekommer |) to eller tre

Gauge, som det synes decis i Betydning af æ, dcels af Jeg haaber at Dr. Hibbert

paa ny .vil udgive Indskriften med en dertil horende fuldstændig Forklaring.
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Guldring', somThorkelin saae under sit Ophold i England, uden at erindre

hvor; Tegningen, tilhorende den forevigede Johannes Riilow til Sanderum-

gaard, er stukket i Kobber ved Ant.Ann. SdieBd. 2detll* (S.3i8—51)

Tab. III Fig. III. Vi meddele en noiagtig Tegning af den Brondstedske

Ring og dens Afskrift paa vor Tab. XIII Fig. 9, a, b. || sees og blandt

tydsk-angelsaxiske Runer, som udgjiire personlige Egennavne i en gammel

Codex i Wiirtzburg*) samt i en anden i Cambridge**)- At Charakteren

ogsaa enkelte Gange, som Selvlyd, forekommer i nordiske Rune-Indskrifter

er bleven bemærket ovenfor***), f. Ex. paa Snoldelovstcnen ****), hvor

den betegner a (der ofte i de ældste Runeindskrifter forvexles med o).

Alt det Njsanforte gjelder om ægte originale Mindesmærker.

Derfra raaa vel Membranernes tydsk-angelsaxiske Alphabeter, om de end

ere nok saa gamle, i denne Henseende afsondres. Fra disse bemærker jeg

som hertil horende:

Af de ved W.Grimm samlede: i Skriftet Ueber deutsche Runen:

A) 1) som 1^ Tab. II Cod. Sangali. 270 p.52, betegnet med IVavnet

ac og Lyden a, og 2) blot paa sidstmeldte Maadc.

B) som ^ I) Cod. SangalL 878 S.521 , uden nogen vedfoiet Bemærkning.

2) Tab. III Fig. 3, fra to Alphabeter hos Hickes, som æsc Cæ)t).

) Det allcffnedes der 1809 af M.F. Arendt (læst som Erconfridy men vor Rune især

som o)\ Griitcr udp,av Kaas t^acsimilc i Idunna und llcrmodc 1812 C4lo) S. 55; jfr,

Grimm ubei* deutsche Uuncn Tab V, Den sidstnævnte nicddccltc (Zur Literatur

der Uuncn S. 28) en Linie af en Codcx i St. Gallen, 878, hvor [9 maa læses som a,

*) Mcddcc'lt afKemble iArchæolo(;ial.c. Pl.XIX Fig.23 og iscses (S.mG) som ÆdU/led

(et kvindeligt IVavn); Hunon |( som æ,

Charaliteren furelsomnicr i andre nordiske Runcindshriftcr som en Uindcrnnc for

to t", i\ Ex. i en norsk paa Tingvold (sce ovenfor S, 200) og en gronlandsk fra

Uingitoarsuk (S. 207, Tab. XI Fig. 3). iiagvcndt sees endelig denne Figur (uvist i

hvilken Betydning) i en stor Bindcrune paa en svensk Runesten; sec vor Tab. VIII

Fig. 1. Ellers anfiircr Hrynjulfsen udtrykkelig ^ som cn nordisk Form for A eller o;

l>erieul Uunolog. Q1823) S. 12.

**) Sec Snoldcluvstcncns kobberstukne Afbildning ved Anllqv. Annal. 1ste Bd. 2det H,
Tab.IV Fig, 3. Jfr. ovenfor S. 458, hvor del bemærkes at Rask og Petersen til-

traadtc denne min Læsningsmaadc.

f) Tab. IV, i samtlige Runers Sammenstilling, antager W. Grimm selv ^ som Angel-

saxernes «c (rt) og Tydskci-ncs «c eller asch (a). |^ sees udtrykkelig som n eller c,

19
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I "W.Grimms SItrift: Zur Literatur der Runen (S. 2) som ^, aes^

i et angelsaxisk Alpbabet^ efter et Haandskrift i Wien, fra Sallzburg-,

Nr. 140.

Særdeles mærkelig-t er det, at den selvsamme Charakter, efter den

yngre Grotefcnd, forekommer baade retvendt 0{j bagvendt (R og^ ^) i

Celliberisk, i Betjdning- af det bebraiske ligesom og* Charakterer, der

ganske ligne visse Former af vor sædvanlige Os-Rune (t, <|, +), efter

Gesenius og Lindberg, svare til det selvsamme Bogstav blandt Pboeni-

ciernes Skrifttegn. Da disse sidste ogsaa liave Formen +, der ganske

svarer til vore Runers +, maae disse Overeensstemmelser i buicste Grad

være os paafaldende.

Den angelsaxiske Rune \C ^ som almindeligst betegner n, fore-

kommer ikke, mig vitterlig, i nogen nordisk Runeindskrift; den synes,

ligesom overhoved de fleste af de nyere tydsk-angelsaxiske Runer i Manu-

scripterne, som ved forskjellige Tilsætninger nemlig Snirkler, Dager, smaae

Streger o. s. v. afvige fra de simple nordiske, at være yngre end disse, og

formodentlig tillige yngre end den beromliandicde Å eller ^ Figur,

Det næstftilgende R er det bekjendte, Runcalpbabeternc o. s. v.

i Fællesskab tilhorende Bogstav.

C er derimod (især uaar det, som her, læses bagvendt og for-

mindsket) sjcldent i Runeindskrifter. Det svarer her, hvor det slaaer

i de nordiske Runers Orden som del 6lc i Tallet, lil deres K (og til-

lige Angelsaxernes k samt det latinske c) hvilket Rask og Bredsdorfflige-

paa cn af ile allerældste an);eltia.\ishc Wynler med Ruiicindshrift (Riidd. Ann. PI 1)

saiut paa en fra Ost-Anjjelii (sammesteds IX, 2). Paa andre betcfjiicr del under-

tiden f, f i>x paa northumhrrlandshe hos AdamNUu {^Archwolotjia 1834, XLIV, 17:^,

178, 174. ^ forchommer sum a paa en a!ldj;ammel scenlta (eller 8lEatpcMnin(;} hos
Rudding I. e. Pl.ll 14. Denne Bcmærltnjnj; af ISredsdorll' (1. e. S. IGO) (orelionimer

\\\\^ særdeles riylijj: ist die Fi|;ur woraus die drei hueliJ^labcn
|> ^ |if u"tl Y im

'<aiij>;el9uehsiselien liunenalpliabet enlBtanden sind; vvir honnen demnaeli annchmen
dass sie die drei Vdcale «, n und o bezeiclinct llat'^ Paa den Jieromliandlcde

Ih'aliteat svarer det udtryklu-lij; til o som den nordisk-angelsaxiHkc O^-Uune, U(>sna

citer iUinedigtcts manere skrevne Alpliabclcrs Orden.
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ledes have antaget*). Endvidere svarer det lil Guldhornefs samt de op-

rindeli{f danslte Leerag-er- 0{f
Slurshollsstenes 0{f flere g-amle Mindes-

mærhers < (c eller li) efter hvad vi ovenfor (S. 402, 450 og* 469) have

siijft at oplyse. Det secs paa adshillijye andre Guldbrahteater end det her-

omhandlede, f. Ex. paa disse tvende, som allerede forlængfst ere stuhne i

Kohher til det her (ved Thomsen) forberedte Værk over delteslags Oldtids-

minder; Tab. III Nr. 54: a) Et hjelmprydct Rlandshoved over et mon-

streust Dyr med tvende Horn; foran Hovedet^ lil Læserens Venstre, Thors

Tegn eller det jjothishe Kors (sec hcrovcnfor S. 596); fil hoirc cn hort

Indskrift med bag-vendle Runi!r eller da den sidste Lang-

slrog" Isun dannes af Rammens Indfalning-slinie). Delle lille Ord maa

saaledes ainbenbart læses com eller kcom (det Oldnordiske Aom, endnu

danshe kom eller komm^ lydshe komm o. s. v.)— der da vislnoh indeholder

en særdeles summarisk Paahaldelse til den her forestille Guddom, i hvilhen

Henseende denne IJralsteat vel kunde henfdres fil de ovenfor (S. S96—98)
til Amuleterne eller Talismanerne henre{jnede. b) Tab. VII IVr,69 har en

lig^ncnde Forestilling', men her ere Dyrene to i Tallet, hvorimod Thors-

teg'net mang'ler; derimod sees her en lang: Runeindskrift, der ogsaa g'aacr,

med bag-vendte Bog^staver, fra Hiiire til Venstre; i den lindes > (eller <)
to Gang^e; Indholdet og^ Sprogfet ere tvivlsomme; dogp forekomme de

mig at være oldnordiske. Undersog-e vi denne Fig^urs Form og* Betyd-

nings i fremmede Alphabeter, findes begge forenede som < for Hobræ-

ernes S) ikapli) i det Celtiberiske, efter Grotefend den yngre (1857) ogr

baade som c ogr /{, efter Tychsens og^ Seslini's ældre Forklaringer. Grote-

fend fandt endvidere (1839) >- (som bagvendt) af svare lil vort c i de

ældste græsk-osciske Indskrifter**).

*) Hos BrcilsdoriT cr Charaliterrn ericr <le ældste Trjjningor (S. lPO)all for megcl liommel
lil at liijnc el Siinrt shuHc vi sec at Formen ^ ogsna (jiidcs i Vendernes Runer.

**) Owcn og Davics hcnfortc^ til de gamle Barders eller Druiders brittiske Alpliabcl som
r/i, incn Mnltillun havdo Ifungc forhen fundet den samme Fiijur-at svare til g i de gamle
(allcrs nogstavrække. AUc disse Lyd smelte sammen i de simple nordiske Runer.

19*
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X er den angelsaxislie Form for gf. I nordisLe Runeindsltriflor

forekommer dette Bogstav i samme Betydnings paa Guldhornet, paa Leer-

ager-, Tuniie- og Jægerspriis-Stenene ogr meget hyppig" paa Guldbraktea-

terne*). Jfr. ovenfor S.293—94
Derpaa folger, saavidt jeg kan skjonne, et bagvendt t* med en

storre Siderunding end det der allerede stod, som 5die Charakter« i dette

samme Alphabet (samt to Gange i dets Indledningsord). Skal da det ene

her betyde et almindeligt som Begyndelsesbogstav, men det andet et D
eller 6? Efter det angelsaxiske Alphabets (og tillige Runediglets) sædvan-

lige Orden maatte man her see Runen P eller 1^ bagvendt, hvilket Kask og

Bredsdorff have antaget; da maatte den dog antages at være feilagtig

tegnet eller præget, især da I* upaatvivleUg forekommer i det folgende.

H betyder upaatYivleli{f ftj naar man antager at det her staaer

bagvendt, maatte det retvendt see ud som N« Begge Former forekomme

paa Guldhornet, formodentlig i den selvsamme Betydning. Den forstan-

gfivne Charaktcer sees 5 Gange paa Lcragerstenen, samt ellers paa Rune-

stenene ved Mojebro, Kalleby, Snoldelov og Jægerspriis. Paa den i Skaane

fundne Kam af Been er Tverstregen saaledes fordobblet: m (see ovenfor

S. 585)**) 5 den selvsamme Form har denne Rune i Ruthwells-Indskriften

og" ligeledes i det vatikanske, samt flere haandskrevne tydsk-angelsaxiske

Alphabeter***). Formen Y\ sees derimod paa Kallerup- og By- eller Sigf-

dalsstencne, samt Runeberget i Romsdaicn.

4* maatte vel betyde a som en nordisk Rune, men her bor den

dog: vel efter Regelen læses bagvendt som + (n)? hvilket Rask ogsaa

) F. Ex. paa cn af de ved HruUolm fundne, som menes at være fra det 5tc Aarhuu-
drcde (see ovenf. S. 59G

—

97). Cliaralitcrcn iindes o|j i samme Belydninj; paa nort-

liumbcriandskc Mynter af fursKjoJIij'e Præjj, f. Ex. Adamsons XWVI, 44, 53,
XLVUl, 209. 210, I.VI, 17.

**) Blandt de phornicisjke Bng^stavcr Jorckommer for ^ dot licbraiske ti Cchet) og H
for n Qfic), efter Gescnius, Gallerne skreve f^, efter Maliillon.

*) Den fovcliommcr ojj paa adHkiUi|;c n;amlc an{;elsaxi8ke Mynter, f. Ex, Budding IV,

19, XIV, 1 ; Adamson LVII, So, saminenfuiet med 1^, aldeles ligesom paa den
upsalslie Slcnliamuier herovcnfor S. .581—82 (Tab VU Fig. 2).
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antager; i begge Former forekommer den i angelsaxislse Runeindskrifter

og Alphabeter (jfr. ovenfor. S. 393—94).

I er det bekjendte, i de ældre og nyere'Bogstavrækker almindelige

Selvlydstegn.

P er sikkerlig de angelsaxiske Runers v (i de nordiske maatte

den betyde m). Paa Leeragerstenen sees den i selvsamme Form og Be-

tydning. Bagvendt sees den, just som her, paa Krogesta-, Solvitsborg- og

Kallebystenene. Paa Guldhornet findes den som I den brittiske Ruth-

well-Indskrift har den begge Former*).

^ er vanskeligst at forklare med nogen Bestemthed. Dog fore-

kommer det i adskillige angelsaxiske Runealphabeter, men vistnok i meget

forskjellige Betydninger. Rask troer at det betyder s, hvis storre Form

det meget ligner, og deri ligger vel ogsaa dets sande Betydning**), Jeg

vilde have antaget det for ^, hvis dette ikke meget tydeligere repræsenteredes

ved en fiilgende Charakter. I de skrevne tydsk-angelsaxiske Alphabeter

tillægges denne Charakter, der undertiden skreves som et forkert z. Be-

nævnelserne cih, tethy hio^ inc^ iliy eo, eo/i. Betydningerne i, ih eller men

Grimm sætter medrette et Sporgsmaalstegn ved lignende Angivelsen Enkelte

tillægge den Navnet sigel^ men da maatte den vistnok betyde s (der og

•) 1 bcfjge Fonncr fordioinmcr dette Bo{;fitav paa f;amle »ii|;;clsaxiskc Mynter, f. Ex.

jiaa en ælclf;amiii(rl sccatta (Ruddiii};;, II, S) samt inungc nyere, f. Ex. Sammos III,

2, 5, Appciid. WVII; Adamson (nortliumbeilandskc) XLI, 214, 217, 2IS, XLVI,
141, LI, 312, 313 (o. fl ). Ilvur di-t lindos i dc {>;amlc haandshrcvne AlpUabctcr hat*

det som oftest den liantcdc Fij;ur. Kcsynderlrjj^ nol; nian|;:ler denne Hune i det

vatikaushc AJpliabet of]^ i l'orslijellijfc andre, der, lif>csaavc] som det sædvanlij^e nordiske,

lade si|j iiiiie med Fl eller A^- Oe ældste leilaijtige Tejjninffcr og de ang;clsaxiske

Alpliabeters ellers su>dvanlij;stc Orden have forledt Rask of<; UredsdorlT til at aiita{;e

denne Charakter for cl anjjelsaxisk <|> 07<'''>7"'' o.s. v.). Tychsen forklarede det cclti-

beriskc 1^ for i»j Crotcfcnd fandt haade ^ 0(j P, men er ikke sikker om Octydningen.

^ i <.]eltiberi8k betyder, efter Seslini, efter Grotefend z. Ifnld delte Bogstar

ikke forekommer paa noget ægte angelsaxisk Mindesmærke (foruden Alphabeterne),

lilivcr vel dets rette Uelydniiig vanskelig at bestemme; jfr. Urcdsdorll' om Guld-

hornene (1. c.) S, 509. Sestini troede og al finde den i Celtiberemes Skrift som
ff^fjz (altsaa hcslægtct med de sydlige Europæeres j). Er den da vel i begge Betyd-

^

ningcr gaact over til dc angelsaxiske Buncr?
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undertiden sees i denne Form i Indskrifter fra Middelalderen. I det

vatifcanske Runealpliabet (o{y adskilHg^e flere g-amle) findes den slet ikke,

Derpaa folger et bajyvendt o{f nedvendt RCH)^ istedelfor Rune-

dig^tets og- flere angelsaxiske Alpliabeters p. Figuren er \el iiri{jtijf leg-net

istedetfor det bagvendte som retvendt i visse nordiske Al|>habeler be-

tegner og* som ellers, i uvis Betydning, sees i enkelte angelsaxiske Alpbn-

beler og Runeindskrifter, lildeels bagvendt, f.Ex. herovenfor S.GJ7*), men

retvendt paa en sceatta (Rudding PI. I, 20) og paa enkelte Brakteater.

En fuldt saa gaadefuld Figur er den næsltolgende der mest

ligner en Binderune; man maatte antage den for det nordiske Y, hvis ikke

det angelsaxiske «i lier fulgte bagefter. Charaktcrcn antyder Runedigtets

eolxy il eller i7ia? Co.s. v.) skjondt end flere Betydninger tillægges Y i de

tydsk- angelsaxiske Bogstavrækker; see ovenfor S.398**). Rask valgte

Betydningen af .v. Bredsdorfi" antager at dette Bogstav, selv i de ægte

angelsaxiske Runer, betyder i«, maaskee blot som //u^/e (1. c. S. 160—61).

Derimod er Z aldeles ingen Tvivl imderkastet; det betyder ber

ligesom paa Guldhornet samt Leerager- ojj Solvitsborg-Stenene (see ofr.

425-26, 44S-47). Rask antog Cbarakteren for det sædvanlige h***).

T og B ere tilfælles for de sædvanlige nordiske og angelsaxiske Runer.

M er den almindelige angelsaxiske Rune for c. I Norden fore-

kommer den paa Guldhornet samt paa Leerager-, Stilvitsborg- og Sigdals-

Stcnene, ligesom ogsaa paa vore Guldbrakteater, f. Ex. (1. c.) Tab. 11^ 21,

111,40, V, 50, VII, 69, samt (i endnu ikke stukne Tegninger) 96****).

*) F har mange nndre Former i de nnge/saxislse Runer; i Riincdigtet ligner det et K
paa det nær, at den ovcrstc sliraa Streg er horltagct. I Widdelaldrrcns Græsls be-

tegnes n undertiden ved et B i sliraaliggcnde cUcr bagvendt Retning.

*) Paa Adamsons northumberlandslte Mynter sees T for y PI, XXXV, 20, 21, 22,

25. 28. 2i», 30.

***) i. forekommer, efter Orotcfciid, som s i de ældnfc oscisk-græslic Indsbriftcr. 1 selve

Isrækcnland har man og fundet det paa lignende Maade anbragt i samme Betydning.

***) Det sees og (som c) paa de allerældste angelsaxiske Mynter, f, Kx. Rudding I, 9,

II, 10, 12, 13, 15, IG, og paa Adamsons nortiiumberlandske XXXV, 7, XLI, 217,
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M cr lig-eledes Angpelsaxernes almindeligfc m. I Norden findes

det blot paa Leeragerstenen, muliiy og^saa paa Krog-estastcncn samt paa

cnlselte Guldbrakteater. Ellers synes de nordiske Runers Y tit at være

sat i dets Sted paa vore Mindesmærker af samme Art*).

h er her den sidste tydclijye Rune; lig-esom de fleste ovrijfC staaer

den bagvendt, som et retvendt 1 ^ — men da dette ellers her er udtrykt

ved T, kan ingen Tvivl haves derom at man her seer Bogstavet /, saaicdes

som det ellers fremstilles, saavel i de angelsaxiske som i de nordiske Runer.

I nogen Afstand fulger derefter en Figur, der ligner en Rude

(eller Ruder i Kortspil), men ellers et saadant O? som man seer i gamle

galliske og celtiberiske samt latinsk-gothiske Indskrifter, for vort sædvan-

lige o og selv i de ældgamle græske for o. Det forekommer og saaledes

paa adskillige af Guldbrakteaterne; snarere skulde det dog her, hvis det

virkelig" er et Bogstav, betegne ft, der ellers i angelsaxiske (ogsaa i IXorden

forekommende) Runer hyppigst udtrykkes ved Si (blot ved Bjelp af en

ubetydelig Tilsætning eller Forlængelse). Rask meente at man her saae

Hovedet eller den overste Deel af den sidstaiiforte Rune.

Endelig sees tæt ved Oskenen en lille utydelig: Gharakter, som

deels ligner et angclsaxisk g (X} (som allerede var anfiirt i det Fore-

g-aaendc) og deels et nordisk + eller «, som her ellers, selv for det

angelsaxiske, ganske mangler, hvis ikke ^ eller ^ (som jeg nok trocr

det oprindelig har gjort) baade betyder « og o (thi det sidste forekommer

bevislig paa sit Sted, efter det Ovenanftirte). Rask meente at man her

saae de sidste (nederste) Levninger eller Benene af ^ eller Runen iuy

(som belyder ug i Forening); Bredsdorff mener derimod (Le, S. 160)**)

LVI, 13, li(jesom o(j paa de f^amlc cnflclshe Riiijjo. Tychsen mcenlc at han liavde

fundet; dette Ho{;5tav som c blandt de celti]>erislie IJo|jslaver. Fii;iircn er da vel op-

staact ved cn Omdannelse af en af de {^umniel^jra^ske F<»riuer for E eller H.

*) Paa Obulcos collihci'iskc Alyntcr shal (hvilket undertiden i tydsk-nnjjelsaxiskc

Huncr udgives for m, skjon<lt det vel sædvanlijjst jjjelder rf) virkclii; Jietydc m.

Bredsdorff trocr desuden at ^ og ^ (eller tillige have forhen staact paa det nu
j;laltc Uuni. <^ har ikke staact paa dc af haui benyttede Tegninger.
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at den sidste sidstommcldte Cbarakter der ligener et X, forhen bar

dannet Runen

Saaledcs bave vi da gjennemjyaaet samlligfe 23 Cbarakterer, af

bvillce vi antajfe at dette Alpbabet bestaaer. Derved udtryld^es efter min

Meningp, disse latinsk-gotbiske Bogstaver efter vor alpbabetislse Orden.

(rt, rtff), 6, cCA),^, ff, ^ /*, /j m, n, *n -

wjf, o (jfr. a), o, /I, r, o: (y), z (j).

Rask fandt Iig:elcdes, at man ber i alt bar 21 tydelige og (tilsidst)

2 utydelige Runer, Da ber endnu sees Plads for een^ antog ban, at den

(som det ber manglende ^) med Tiden er blevet udslettet og at Runernes

Antal, i tre adsbilte Ræbker, altsaa i det Hele var 24. Dog mecnte

ban at Resten paa den anden Sido af Hanken (eller Oskcnen) bavde ud-

gjort end andre 8 Bogstaver, som man linder i (lickcs's fuldstændigste

Runerække,— hvilken jeg dog anscer for den nyeste, men Brakteaten der-

imod for en af de ældste. Til hin Gisning har vel Mistilliden til Sjoborgs

Tegning mest ledet Rask^ men efter den omhyggeligste og nyeste Under-

sogelse kan man ikke andet end ansee hine 8 Bogstaver for adskilte fra

Alpbabetet, og kun (som ovenmeldt) at udgjore en Art af kort Fortale eller

Indledning dertil, rimeligvis stilet til en lyttende og tydende Yngling*)*

rtvad Afdelingerne angaaer, ende Indledningsordene (paa 8 Bog-

staver) med en Knob eller et Punkt. Alpbabctets forste Afdeling er det

bekjcndte l^ftl>RR<, hvor < sætfes for K, men X lægges til istedetfor V

•) Jfr. ovenfor S. 2(i8. Den lille gyldne Ilulmynt levnedes Iicr hun en smal Plads til

jjodc lUad, som de ndfiirliijcre, der gives den unge Lodfnfuer i cii Afdeling af

llavaniaal, af en eller flere Lærere, om hvilke Shjalden siger:

Jeg lyttcd' til Menneskestemmer: £i taug de om Forklaring —
Jeg Lorte tale om Runer J den lloies llal

Om guddommelige Taler; llortc jeg sige saa:

Ei taug de om llidsning. Jeg raader dig, Lodfafnerl o. s. v.

(sce den danske Oversættelse af den ældre Edda III, 74—75, 130— 31, 100—61; —

.

den kjobenhavnskc Originaludgave III, 04, 116—17). Digtet (eller Brudstykket)

I^odfafnci'smaal giver Anledning til at mene, at den nordiske Oldtids runekyndigc

Lærere have underviist deres Lærlinge ved saadanne Digte, som det angelsaxiskc

over Kunealiihahctet (m. fl.) hvilket vi hcrovcnfor tit have aiifiirt.
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som en Afledning' af Y eller nodvendlgt Tillicjf derLll^ og" det iiele slutter

med et gjentagct I* (mulig i Betydning af istedetfor P C^) som oven-

meldt; lier Lave vi ^^Frcirs Slægt" (Frcys æil) som dette Afsnit af de

nordiske Runer haldes, med hin besynderlige Tilla»gsrnne. Afdelingen

sluttes ved tvende Punliter som Adskillelsestegn, Den 2den Afdelings

begynder med de tre Bogstaver: den nordislses fiirste Bune H (foi' 'O?

+ (som bagvendt ii) og I, men derpaa Tolge tre særegne og tvivl-

somme Cbarafclerer (isteden for det simple nordislse +) og Ræl;kcn sluttes

(som ellers) med I eller h og tvende Knohber eller Adsliillelsestejrn.

^^Hagals Sla^gt" (Ilngals æii) bar her saaledes 8 isleden for 5 Bogstaver.

Den tredie Afdeling, "Tirs Slægt'^ (Tirs æil) begynder, ligesom den

nordiske, med TB; dernæst indskydes det angelsaxiskc M (e) hvorpaa M
(istedenfor T} og t (som begge hiire fil den nordiske Afdeling) ftilge;

det her udeladte nordiske var forben blevet udlrvkt ved en anden

Cbarakter (enten som r eller y). Denne Afdeling bar da ligesaa mange

Bogslaver som de nordiske, forsaavidt de ere ligesaa tydelig udtrykte,

men her sces nu ingen Adskillelsestcgn, bvorpaa de mindre lydelige eller

balvt udslettede Slutningscbaraktcrer Tolge. De nordiske ^nyei7Hr (Tre-

delinger) ligge saaledes til Grund for dette i sin Art unike Alpbabct.

Ovenfor (S. 550) bavc vi bemærket, at der gives adskillige nor-

diske Mynter fra Middelalderen med bagvendte Runelegender, samt at

man (inder forskjellige Runealpbabeter i samme Retning paa ældgamle

Klokker i Sverrig ojf Norge. Endskjondt man fordum bavde megen Over-

tro om de bagvendte Runers vidunderlige Kraft er det dog tillige sandsyn-

ligt, at Præster eller Klokkere bave benyttet sig- af saadanne stobte og ikke

let forgængelige Alphabeter, ved Ungdommens Undervisning paa Stedet.

— Til samme Brug bestemtes vel oprindelig andre lignende Runerækker,

dog i retvendt Orden, stobte paa Klokker, indhugne paa Stene, indsatte i

Kirkernes Mure, eller slaaende paa oflentlige Steder o. s. v. De opregnes i

Liljegp. Runurk. I\r. 200i-2008, forsaavidt de bave været bam bekjendte.

80
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Man har og^ fra den sildig-ere Middelalder, saavel Mcdaillor med

det romersLe Alphabet, af hvilke en, som (S. 397) ovenmeldt, er funden

i Slsaane, som StenCj hvorpaa det latinsl;-{fothiske er indhug'g^ct.

Det heromhandlede gyldne Alphabets hiiie Ælde bekræftes vel

(blandt andet) ved den Kjcndsfjjcrning", at intet andet Exemplar af denne

Brnkteat, end det Stockholmske, hidindtil, saavidt vi vide^ er blevet opbe-

varet eller kommet til nog-en Oldgrandskers Kundskab.

Til Side ad9-89, 334-35 (jfr* &S6h

Tydsk-angelsaxiskc Indskrifter paa liecn^ ved Siden af en nordisk

Runekalender. Rask har i sin sidstommeldte, vistnok ikke af ham fuldfurte,

Concept fremsat den Gisning*, at den nysomliandledc alpbabetariske Guld-

brakteat var at betrag^te som en fuldstændig* Kalender. Han har ikke frem-

fort nogen egentlig: Grund til dens Understiittelse— hvorfor jeg ikke videre

indlader mlg^ herpaa, men jeg: erindres derved om en anden angpelsaxisk

Oldtidslevning-, der ligeledes udgives for en Kalender. Den blev, rimeligf-

viis i Oluf Worms Tid, og efter hans Begjærinfy, sendt fra Norge til

Kjobenhavn. Kalenderen bestod, efter hans Beskrivelse, af Kjævebenet

af en stor Fisk, ^ Alen langt, ^ Alen paa det bredeste. Gharaktererne

vare kun indgravcde paa den ene Side. Paa en Kreds i Midten og* paa

en langf indstreget Linie paa hver Side sees kalendariske Angivelser for

Cyelus solaris og en Optegnelse over Aarets Dage, med nordiske, ziirlig

indgravedc Runer; i den ene Linie ere de retvendte, i den anden bag-

vendte. Alleryderst (fil begge Sider) seer man derimod, efter det Wormske

Træsnit, tvende andre Linler med angclsaxlskc (foruden et med den ene

parallelt Brudstykke af en tredie) i den samme afvexlcnde Retning. —

«

Det synes at indlyse af Tegningen, at disse Runelinier ere meget ældre

end de andre, da de deels paa mange Steder synes at have været uty-

delige og udslidte, og deels tit ere blevne overstregede af de lange Streger,

som udgjiire de nordiske Indskrifters Indfatning. Dersom Tegningen var
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paalklelig'^ vilde den sildierlig: forfjene en tydsli eller ang-elsaxisl; Sprojf- og-

Oldffrandslsers Opmærksomhed*). De forslyelli{fe Cliaralderer, hvorved

Indsitrirten udmærker sig- som lilhorende de her saal^aldte Iremmcde

Runer, ere disse: ^5 i, Mj $ desuden 1, A. P har i disse

Indskrifter stedse Formen fs (ligesom </ i de finsh-lappiskc Runer, ovenfor

S. 235), i de nordiske sees den derimod som ^. "Worm taler om concave

Dele af Renet; mueligr ere de fildeels foraarsagrede ved Udskralining- af

ældre Indskrifter for at gjore Plads for de vedfiiiede Tegn for Hellig-

dage m. m. Her findes, som sagt, en Stump af den tredie Linie, af

hvilken vi her, efter Træsnittet, meddele Læseren et Facsimile. Skriften

maa læses fra Hoire til Venstre:

Vi kune nu neppe vide om disse Runer skulle inddeles som forskjelligc

Ord eller ikke; i begge Tilfælde synes de dog, som oldnordiske, at give

en antagelig Mening, nemlig a) i det fiirste: ptngveor^ Tingets Forsvarer

eller hellige (iluddom: J^ing er det hekjendte oldnordiske islandske og

angelsaxiske Ord (Dansk og Svensk Ting^ Tydsk Ding o. sv.). f^eor

eller J^corr er egentlig en mylhologisk Renævnelse for Guden Thor, som

af nogle antages for at være det samme som ver eller veir, Forsvarer, af

andre derimod at komme af ve (beslægtet med IVavnet for Guden ¥^c

eller Vei) o.s.v.; — b) i det andet Tilfælde: ^ingve or o: vort fredhel-

lige Ting eller Tinghold (Tingets Holdelse),— rimeligvis som en kalen-

darisk Angivelse for et saadant Tidspunkt**).

*) Om (leiiiic inajiJ!vær<li(;c OJdtidsIcvnin'j (bvillicn jo|; desværre ililic bar l^unnet op-

spurj^o i vore Museer, san at deii iiii maa aiisecs lur tal>t} Uniidlc Worms Fusti

Danici (FoJ. 1643) S. 91— 92. Om Ordene fe. f^coi; sce Lex. mythol. bor. S. 538—44,

637—38, bvor det og vieeSj al inaii tillajjde Tbor sniumensatto Ucnævnclscr af denne
Art, som Uardvcor (deu liaardiure eller stærlic Forsvarer); jfr, ovcnl'ur S. 20, 345,

338—59, 398, 400, 401. Antager man Ordene lor anøclsaxisbe, maa \cl or bcr for-

klares (som Tinjjlrcdeus?) '»Begyndelse".

Moliem nuncii |l (liust bag/Va) 0|; den næstfulgciulc , i, synes en lille Splint at

være s|uiil;het ud af IJcnct, bvorfur jeg iklic regner dens Spor til uogct Træk
al* liuncrnc.

80*
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Til Side I3O5 905i 301, 309; Jfr. 153—135, 163-101.

Gallernes særegne Skrift. Je{j tillader mig: at henvise derom til

Hr. Prof. L.A.Rothes udfurlig-e akademiske Indbydelsesskrift: Om Drui-

derne, deres Væsen og- Lære (1828, 4to) S. 33—35. Han mener, i

Hovedsag-en, at de ældste Græker o{y Galler have havt en nog-et fbrskjellig^

Skrift, som hverken Græker have faaet fra Galler eller Galler fra Græker,

men som de heg'g'C have medbrag-t fra et fælles Udspring*. Ellers troer

han at Druiderne ikke alene have kjendt Bog-stavskrift, men at de og^

have besiddet et fuldstændigen udviklet System af Teg*n ogf Symboler,

ved hvilket de have communiceret indbyrdes, men holdt aldeles hemmeligst

ogs skjult hvad der skulde være Ulæng^den ubekjendt, hvilket de have

befjcnl sig- af ved deres Spaadomskonst og hvilket de ansaae for en af

deres ypperste Kundskaber. Dette System har været byg^gfct paa og* ud-

dragrct af Træernes, Grenenes og* Lovværkets almindelig^e Eg^enskaber . . >

.

De liarder og: Druider, som vare fuldkommen indviede i disse Hemmelig^-

heder, brystede sig* ikke lidet deraf og^ kaldte Anvendelsen deraf, paa Brittisk,

rhm eller run, hvilket skal betyde Hemmelig-hed, Mysterium; jfr. C. K-

Bahrt ikber die Druiden der Celten u. s. w. (1826) S. 36—47. Der be-

mærkes det (ikke usandsynlige) at Bornerne have kaldet de g-alliske Druiders

ældgamle Skriftteg-n g:ræske, fordi de forekom dem at hore til denne

Skriftart; Forf. tilfoier: "Dass aber neben diesen fiir den liiTentliehen

Gebrauch bestimmtcn Schriftzcichen noch besondere fiir dieGeheimlehre da

waren, ist naeh allcm was wir von den Bunenund der Pflanzensehrift wisscn,

selir wahrsclieinlich." Hvorvidt det af Fabretti, Mabillon o. fl. oplyste g^alliske

Alphabet har lig'net, eller været beslæg-tet med hint druldiske kunne vi ikke

med Sikkerhed vide, men al det fiirslmeldte for en stor Deel meg^et lig'ner

Bunerne, haabe vi ved forskjelligfeSammenligfning^er paa sine Steder at have

g^odtgjort. Dersom det er rig^tig^t, hvad Davies o.fl. efter Taliessin paastaae,

at Brillernes ældste Druider og Barder have besiddet visse særdeles hemme-

]ig*e Skriftværker, maa vel det samme antagnes om Gallerne. Jfr. ofr. S. 163.
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Tit Side S36—945*

Vendisk' slaviske Runer. Ved delte Æmne havde jeg: {jlenit at

eftersee ojy anfore Wilhelm Grimms særdeles mærhværdige Opsats derom,

(især de af Hagenow heshrevne og^ afhildede Runestene) i hans indholds-

riffe Afhandlinjy (i Wiener Jahrhiieher der Litcratur 45r Bd. 1828) Zur

Literatur der Runen cs-v,, særsluU Aftryh S. 31—37. Der henvises og*

til den luindskahsrig^e v. Rumohrs Dom i haus Sammlung^ zur Kunst und

Historie, Hamhurg: 1816, Ister Bd. S. 11 o. f., hvori mangle af de rhe-

traiske Oldsag^ers Æg^thed antagnes, hvorimod no{jle andre, afhildede af

Potocki, hestemt erklæres for uæg^te, lig["esom Forfatteren og'saa antager

det samme for muligst med Hensyn til enkelte af de ved Masch udg^ivne.

Hoist interessante ere ellers Grimms palæographiske Bemærkningfer; men

om dette m. m. maa vi her nodes til at henvise Læserne til selve Afhand*

lingfcn, hvis Forfatter naturlig^viis ikke har kunnet tilhag^eholde sin grun-

dede Forundrings over den hesynderlig*e Omslændig-hed^ at alle de her-

omhandlede rhetraisk-prilhvitziske Oldsagfers Opdag-clse m. m, alene var

forheholdt Mænd, som horte til den Sponholtziske Familfe.

Da den som lærd ogf erfaren Grandsker hekjendte Archivarius

Lisch i Sehwerin længe har heskjæflligfet sig: med de vendiske Old-

sagers Undersogelse, og* kunde ventes at afgfive i denne Sagen Kjendelse,

der maatte antages for at have en særdeles stor Vægt, tog: jeg: migf den

Frihed at henvende mig- til ham med adskilllg-e Foresporgfsler i denne

Anledningf. Han var saa g-od at hesvare dem udforlijj* i en Skrivelse af

25de Fehr. 1841, hvoraf Ledigheden do{j: nu kun tillader mig" at anfore

hvad der her især vedkommer os. For det forstc er det af særdeles stor

yiglig-hed, at de 13 eller 14 Gravstene, hetcg-nede med Runer, som ere

heskrevne og; udgivne afHajjenow og nu ophevares i det storhcrtug-elige

Museum i J\eu-Strelitz (see ovenfor S. 237), efter de noiagtigste Undcr-

siigelser erklæres for fuldkommen ægte. Om en blandt dem har man

saaledcs meget paalidelige og udforlige Efterretninger med Hensyn til
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dens Opdag-elseshistorie*). Desuden ansccr Liseli adsIdllig'C af Af{jiids-

billederne
0{f

deres Runeindslsrifter for æg-le, endslfjondt det maasl;ee kun

fean fuldstændijf bevises med Hensyn til et Par af dem;, nemlig^:

A) En Broncefigfur, der ganslie lijjner den store Radeg-ast, som

afbildes hos Maseh Fi{f. undtagen forsaavidt den er beslsadig-et, men

ikke blevet restaureret. Ved ædel Rust m. ni. vise Runerne sig her som

ægte i de 3 korte Indskrifter, hvilke vi meddele (efter Lisehs originale

Aftegning) paa vor Tab. XIV Fi{f. 4, n) paa Afgudsbilledets Hoved,

b) Skuldre, c) Bagdcel**).

B) Den mindre Radegast, forestilt hos Masch (Fig. 2); den haves

i Museet som et mere bcskadig'et Exemplar. Dette bar paa Ryggen de

Runer, som paa samme Maade afbildes 1. c. Fig*. 5.

Vi meddele endvidere fra de Hagenowske Gravstene: Hans Fig*.

4

(til S. 18), vor Fig^.6. Stenen er af næslen oval Form, formodentli{]f til-

hug^jyen, Fig-urer og- Runer sees indhug-gede paa beg-ge Sider; paa (a)

den, som formodes at have været den iiverste, sees en Drajyefig-ur med

stort aabnet Gab kloftet Hale. Over Slangens Hoved sees en Cha-

rakter, der ligner et D, næsten saaledes som det eller I* forekommer paa

enkelte nordiske Runestene; over Ryggen et 4****). Nedenfor Slangens

Hale sees Runerne h A CV, A). Hagenow mener at det betyder (mulig*

i Sammenhæng med det tiverste D?) I\avnct f^oda eller f^odha (f^odan^

Odin) ojf stotter sin Menings til visse af Metalsag-erne med lig-nendc

*) Jej; tillader mig lier at anforc Ori(j;inalons Udtryk: "Die Sfeiiic, welclic v, llagcnow
"lirraus(;e(;cben hal, trifft licin Makc] der Verfalscbun/;, ja von ciiicin, Fig. 10, Lci

*'v. Hagenow, Jiisst sich ciiie »uverJassige EntdcckiingsgcscUicUtc gchen".

**') Paa Billedet hos Masch og den dermed forenede Fugl sees flere Runer, <— som her
derimod mangle*

***) Ligesom denne CUnraJster er hbist tvivlsom i de Bngclsaxishc Indskrifter, cr den
det vel og i dc filavish-vendiskc. Arendt antog den for Skandinavernes m, og hnn
fandt det, paa vendiske Oldsager, endvidere i den nordiske Form <P (m.m.); jfr.

ovenfor S, 241—42. IJagenow antager vel derimod f undertiden for et hi, men
dog her og paa ilcrc Steder for et opvendt ttl cUcr % efter dc vendiske Uunrrs

Octydning; den sidstaulorte Forklaring over ili antoges og af Arendt.
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Billeder og- Runer. Midt paa Bagsiden (6) sees en Kreds (efter Oage-

nows Mening* cn Tryliekreds), fra hvilken 6 Runer udg^aae som Straaler,

nemlig^: R, K, h, fra hvilket af disse Bogfstaver Læsning^en (der

vistnok er særdeles mystisk) har skullet beg^ynde, findes slet ikke antydet.

Vor Fig-. 7 er Hag^enows Fig^-S (til S. 19); her sees kun Bog-staverne

ih I R k, hvilket han læser ZIRIX, og mener at de enten skulle hentyde til

en eller anden Guddoms Trolddomskraft (hvorved formodentlige den Af-

dodes Gravsted og^ Levninger ventedes at blive bcskjermede). lians Fig. 8

(til S,20—21) har paa vor Tavle det samme Tal; den forestiller en ufor-

melig* Fig'urj der har en hoist paafaldende Hovedpynt, som saare meget

ligener den, der indtil vore Dag-e i lanjj Tid er blevet brugt af islandske

Fruentimmer under Navn af Skaut ellev Fnldnr (Skanta-faldur)*), Ind-

skriften er vel upaatvivlelig^ ^il'^f^A (endskjondt den sidste Gharaktcr her

er noget utydelig: og: tillig-e opvendt**). Denne Sicha (eller Sibn) skal

af Slaver og: Saxer være bleven betrag*tet som Livets og^ Frugtbarhedens

Gudinde, — og' Hagenow (med flere) mene at hun er den samme som

Eddaerncs Sif, Thors Hustru (der formodentlig- er bleven bctrag-tet som

Jordg^udinde). Efter Middelalderens Kriiniker bar hendes Billede (med

langet Haar) et Guldæble i den ene ogf en Drue med et g-ront Blad i den

anden Haand***). Vor fælles Fig*. 9 (til Hagenows S. 21) forestiller en

rund Sten med Bog^staverne 4*iy; H. antag-er atter det forste Bogstav

for s, og mener at Vendernes Zibog (mandligt Sidestykke til Sicba) an-

*) Sce f. t'l\. OlaCsens Ueisc {»jpniicm Island Tab. IV, V, VI, VII, Denne Hovedpynts

Form har undt'r|;jiaol mniijrc roraiidringcr, mcii IVaviiel er incj;el jfammclt Ofj l)ru(jcs

endnu i Nor|;c i Afæiidrinj;en Skout. Forniodentlif; er Grundformen ogsaa j;ammcl.

En lignende Hovedpynt er indtil vore Uagc blevet brugt nf Normnudicls Land-
aliuues Kvinder og lijrdcdcs blandt visse FolUcslag af finsk eller tatarisk Oprindelse

i det Indre af KusJand.

*) For Vendernes c har Arendt Formen *f men for b f^,

***) Sif, Thors Hustru, havde, efter Cddacrne, langt Guldhanr. Sce ellore Lex. mylhol.

bor. S, 408—410, 644, C91; jfr. 188, 637. Jfr. Tkany Mythologie der allen Tcutsehcu

undSlawen, Art. ÅViy«, D%iwa S, 106— 107; Ingcmanu Gruudtræk til en nordslavisk

og vendisk Gudcl.ere S. 13- 17.
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med Bog'stavet < ; den selvsamme Cliarahter have vi ovenfor omhandlet

fra nordisfc-anjjelsaxislce Mindesmærker (o. fl.); har den her samme Be-

tydnings maalto man vel la^se CIM eller CIZ (?), Hajjenow foretræliher

ZIA. CsiVniVr«, tryllelsyndijy); retvendt mener han dojy det vilde hedde NIM.

Vor fælles Figf.H maa vel læses BILi eller BEL (hvid, {fod o: Guddom?).

Her lijjner Formen af b jyanshe den af Arendt fremslilte.

Paa de ovrijje af os her ihke afhildede Stene sees (foruden dc

sædvanlig-e, ojjsaa nordiske Runer) adskillig^c særeg-ne Charaliferer, om

hvillic jeg- dog maa henvise til Hagenow's eget Shrift.

Ogsaa om andre slavislce FoIhsBrug: af Runerne har jeg erholdt

interessante Oplysninger, hvilUe Keiserlig - Kongelig Gesandtslsabspræst

her i Staden, IIi\ Ackermann, selv en kyndig Dyrker af Slavernes Sprog

og Liiteratur, har havt den Godhed at meddele mig saalcdes^ i en ved

ham affattet tydsk Oversættelse og Uddrag af en hertil horende Opsats

forfattet paa Bohmisl; af den lærde og sagkyndige P. Safafjka*):

^^Dass die alten, noch hcidnischcn Slaven, so me die Gelten und

Germanen^ einer bcsonrlern SehrilY, namlich der Runeriy >venn auch nieht

allgemein und zum Bedarf des tagliclien Lebens, so doch wenigstens bei

gewissen Vorfiillen, in Religions- und Geselzgcbungsangelegenheiten^ seit

undcnklichen Zciten sieh bcdienten, muss nach den bestimmten Aussagen

glaiibwiirdiger, sowohl einheimiseher als fremder Zeugen, der Gonstanti-

nopolifanischen Chronik (Chronicon paschale), des Things derLibusa, des

Merseburger Bischofs Ditmar, des bulgarischen Monches Ghraber, des

Ibn-Foslanu. Nedim (iiber die Russen) und Anderer als crwicsen, ja gewiss

angesehen werden. Wol haben einige beriihmte Gclehrte den heidnischen

SKiven, die nach ihrer Meinung in wildcr Roheit, gering an Zahl, in

*) 1 Tidsskriftet: Cnsopis gcskclio Museum, Gedcnacty Ito^nil.-, Swnzek prwni : w Praze

1837; — Pf)dol)iziia cernohoba w Bambeiku (Slowaiiske Iluiiy) S. ;^f3—.Vi. Kiler ri

^il;lic ud^ivcQ llrov (af ^Ode IVov, 18:^9) antaj;cr Liscli dotlc Sliiuh'smærUc l'or lei'lo.
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e\vi{jer Kneclilscliaft und sclimutzigfer Tra^ylieit in Thicrliolilen Icbten,

zura Theil aus Mangel an zuvcrliissigen und unverdaclilig^en DenkmUlern

aus jener graucn Vorzcit, alle Kenntniss der Sehrift vor der Bekelirung:

zum Cliristenthuni ,
geradczu abgesprochen; aber gevviss ohne Grund.

Denn die alten Slaven waren, im Dunkel des Heidenlkums, weder so jjanz

oline Bildung und Auflsliirung*, wie sichs so Manche aus blindcm, jyobas-

sigem Vorurthcile vorstellen mogen, noeli bat das ungiinstlge Schicksal

mit Seinen blu tigen Wogen jeden Beweis ibres Kunstsinns so rein weg-

gescbwemmt, dass selbst hciue Spur mebr zu unsrer Bclebrung iibrig

Mare. tfber die geringe Anzalil dieser tiberreste wird man sicb minder

wundern, wcnn man einerseits bedenbt, dass die alten Slaven gewobnlicb

auf holzernon Tafcin, einem seiner Natur nacb, sehr leicht der Verderbniss

unterliegenden Materials, sebrieben, und dass andererseifs bisber in den

slavisebcn Landern, Iciebtsinnig genug, auf eine geborige Erforscbung

und Sicbtung dergleicben tlberbleibsel fceine Sorgfalt verwendet worden.

Bei diesem^ traurigen Umstande unsrer Altertbiimer muss jeder

aucb noeb so Ideiner t}bcrrest des Kunstsinns unsrer Vorfabren, insbe-

sonderc aber, wenn cr ein Zeugniss der Kenntniss und des Gebrauebs

der Scbreibbunst unter ibnen gibt, fiir uns cincn doppellen Wertb baben.

Ja, wir miisscn auf die schriftlichen Denkmiilcr des alten vorebristlichen

Slaventbums um so mebr aebten, als man endlieb gePunden bat dass die

berucbtigten ohoiritischcn Mnchivcrke von Gottern und Gefiisscn mit

ibrenBuncninscbriften, von Mascb und Potocl« dargcstellt und bescbricben,

und von ibrcr ersten Ersebeinung an von I^iindigen und unparteiscben

Mannern fur sebr verdiicbtig gebaltcn, im vergangencn Jabrbundert in

Deutscbland fabricirt und betriigeriscber Weise iur uralt unterscboben

worden sind. Wenn wir berzlicb beldagen musscn, dass einige dcutsebe

Antiquare, deren beilige Pflicbt es batte sein sollen, das Licbt derWabr-

beit im Gebicte der Wissenscbaft zu verbreiten, in Gemeinschan: mit

cinigen scbmulzigen Handwerkeru, sicb einen so baslieben Bclrug erlaubt

81



642

Laben"(?)5 "so durfcn wir dennocli den Vcriust diescr vermelntllclien

Sdiiitze und Merkwiird g'lseiten niclit {far zu sehr beldajyen. "V^^erdieAb-

bildung* dieser scbeusslicben Mitg'eburten sah und ihre Babelsinscbriflen

priifte, wird cinschen, dass sie, zur Sdimach des slavischen Namens und

zum Hohn des gesunden Menscbcnverstandes ersonneh und -vcrfertigt

worden. Sie moifcn daher aus dem Qeilijflhum der slaviscben Alterlhumer

dorthin wandern, Mohin sie g-ehiiren, in — Hela's Nacbt.

Dureb cinc gunstige Fiigung des Himmels gescbab es, dass zu

eben der Zeit, als die vermeinllicben Obotriliscben Seltcnbeiten sicb in

Raucb und Dampf aullusten, gleicbsam zum Troste, mebrere aebteDenk-

maler an verscliicdencn Orten der alten slaviscben Ileimaib aufgefunden

^vurden, die cin vollgultigeres Zengniss, als alles bisbcr bckanntc, iiber die

Scbrcibbunst der alten Slaven ablegcn. Zu diesen Dcnkmalern reclinen

wir, ausser den Inscbriften in den Felscniialden der Karpatbcn bei Robirzci

und den Steinen in den Grabbiigebi ira Twerer Gubernium, beide alt

und ecbt, bisber aber noeb unerldart, aiisser dem Muster altrussiscber

Schrift, von Cb.M. Friibn in dena arabiscben Scliriftstellcr Nedim auf-

gefunden, und ebenso dnnbel, und ausser der Inscbriften auf Helmeu in

Stciermarh die Kusarslu las, woriiber aber nocb geslritten wird, iiberdies

alle jene acblen Denbmaler mit Runcnscbriften, die Tbeod. IVarbult im

Scboose der stammverwandten Lilbaucr gesammcit und berausgcgeben

hat, endlicb die Uunen-lnscbrift auf dem Sleinbilde des Cernobog's in

Bambcrg, zu deren Aufliellung wir nun scbreiten wollcn.

Dem gefeierten bubmiseben Siingcr, Job, KoIIar, war es bescbieden

diescs flir die Slavenwelt so merlavurdigc Steinbild an der Domldrcbe zu

Bamberg zu entdecben. Auf einer Reisc namlicb von Weimar uber

Baiern nacb Ungarn im 1855 sab er in Bamberg die Merbwurdigbeiten

des dorligen Domes und der Klosterlarcbe auf dem St. Miebelsberg, die

sicb desGrabmals des beiligen Otto, des Apostels der Pomoraner, riibmt, und

der slaviscbe Scbarfldiek cntdccbte da zulaUig, was der Aufmerbsamlseit
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naeh seiner Anitunft in der Hcimatli, ofienflich mit. "Vor der Fionte

des Kamberjyer Dornes" schreibt er "stchcn redits und linies zwei^ vom

Zahn der Zeit sebon bier und da ange^jriffene im Ganzen aber nocb wol

erbaltene Steinbilder, an dercn Scitcn deutliclie Spiiren einer Runen-

inscbrift eingegTabcn, die wir Cernbog^ lesen. Diesc Steinbilder stellen

cincn auf einem Postanaente liejyenden Lowen wor* Die Lang*e des

Bildstockcs betragft 7 Spannen, die Hobe 5, die Breite 3. Als wir den

uns bejfleitenden Kirchendiener fragflcn: was das fur ein Bild ware, und

was die Leute davon sag-ten? antworlele er: das soli ein boser Geist sein,

celeber, bei der Erbauunjf dieses Tempels ^ immer des IXacbls einriss,

was wiilirend des Tages {jebaut worden- — Es unterliejjt bcineni ZweiPel,

dass diescs Bild Otto von Bamberg*, der Apostel der Wenden^ es biebcr

bringen licss^ cntweder zum Gcdacbtniss oder damit er durcb Entfernung:

desselben die Wcnden vom Buclsfallc zum Gofzcndienst abbielte* So

tliat^s Otto aucb mit dem Steltiner Triglaw; vgl. Andreæ Vita S. Ottonis

L.I c. dS ap. Ludewig Script Rer. Bamberg T. I p.4'29. In derOber-

lausitz beisst ein Berjf bei dem Dorfe Wuisba Cernobog^, wermulblicb

von dem daselbst verebrten Golzen. Vielleicbt wurde das Bild von dort

nacb Bamberg- iibertrag-en".

Bciliegende Figur ist die von Kollar veranstaltete Zeicbnung des

Bildes 9 und die Runcniuscbrifl:, von der Linben zur Recbten gelesen,

lautet mit latciniseben Bucbstaben ausgedriicbt:

CARIM BU
nacb der ricbtigcn Ausspraebe der pomeriscben Slaven^ denen der heilige

St.Otto zweimal des Evang-eliums g-epredigt, aber:

CAR!\Y BUG.

Es muss bemerbt werden, dass die lelzte Rune, namlicb G, in der Ori-

nalzeicbung: sicb nicbt befindet, wermulblicb weil auf dem Steinbildc die

Zeit scbon jede Spur davon verwiscbt bat",

81*
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Den ovenommeldte bamberffslie Loves meg-ct fornKlndsIsedc Omrids

meddele vi, fillig^emed den paa dens Krop indridsede Indsltrift i slaviske

eller gamle vendiske Runer, efter det citerede Tidsskrift (.1. c. S. 44)

paa \or Tab. V Fig^. 10.

Den forste Rune er tydelige vort nordiske h Den næste Cha-

rakter er (.hiiist mærkelig-) en Binderune (jfr. ovenfor S.2i0), sammensat

af 4 ojf R; de to folgende ere tydelig vort h og l'y dernæst secs vel en

Levning af (enten i den slaviske eller nordiske Form), og den sidste er et

tydeligtj men noget besynderligt fl. Det Hele udgjiir saaledes, læst efter

vor Maade: Sarnihu eller Zernihu. Alle disse Runer forekomme i de

ovenfor (S. 637—640) omhandlede ægte vendiske Indskrifter, og disse

Mindesmærker bekræfte saaledes hinandens gjensidige Authentie*).

Vi have ovenfor (S. 241, 552—53 5
jfr. 218—19,229) omhandlet

et Par danske Runeindskrifter, som synes at pege til forskjelligt Samkvem

mellem vore Forfædre paa den ene og Vender og Slaver (m.fl.) paa den

anden Side, hvorved de nordiske Runer have erholdt Tilsætninger af frem-

med Ucrkomst, hvorimod det og paa den anden Side er hiiist sandsynligt

at de have havt en lignende Indflydelse paa fremmede beslægtede Skriftarter.

Danmark har fordum udbredt sit og Kristendommens Herredomme

over Pommern og Riigen, men fra Arilds Tid havt mangfoldige Bero-

relser med Mcldenborg, med hvis Fyrsteslægt adskillige af vore Konger

have knyttet nære Forbindelser, som nu alter glædelig fornyes. Herved

opfordres da tillige disse Landes Oldlldsforskcre og Runegrandskere til

forenede Bestræbelser for Oplysning af vor fælles dunkle Oldtid og dens

) Med Ileiisjn (il de rhctraiskc Oldsagers fiirslc, af Alasch bcslirevnc Opdagelse maa
det nu liriiiærkos, at inati fur itort Tid siden liar fundet et Brudstykke af et nrouee-
Itar, tydt'li|r iidarheiilet pna saiunic IMaadc som aiidrc li^rneiido i Hedenold, i

den Have ved Præstejjaardea i l'rjUn'jtz» i hvilken del MelalKar vaj' Jjjevct Op-

jjravct, sum siges at have indelioldt liiiie Af|;udsbillcdrr m m. Det horoniltandlode

SlyliUc hlcv indsendt til Museet i Schwerin. Ellers henvise vi herom til Lisch's

Artila-I: '*Kra(;ment cincs lEroneeijefiisscs von Prillwiti". Jabresbcrieht des Vereins
flir MeUenburfjische Gcschiehtc uiid Alterthuuiskunde, — licraiJS|;. von A. Itnrtsi'h,

Scliwerin 1810, S. 8:J—84,
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endnu lilovf rsblcvne , i al Fald forholdsmæssig- kun faa Sliriftminder.

For os aabnc sig* i denne Henseende lyse lTdsi{jter fra en anden Side, i

Forventning-en om en ny Udg-ave af Wilhelm Grimms Idassiskc Skrifter

over de tydsk-angclsaxiske og^ g^olhiske Runer, rlmelig^vis berig-ede med

nye Oplysninger af hans og^ hans Broders uhyre Kundskabsforraad om

de golhisk-g^ermaniske Sprog* ojj Oldskrifter. 0{fsaa her hjemme hos os

selv have vi al Grund til at vente en ny Epoche for vore ældste fædre-

landske Indskrifters g-rundige Studium og* OlTenllig-gjorelse, fremkaldt

ved vor oplyste ogf mod videnskabellg-e Foretagender faderlig sindede

Regjering-s Understotteise for et længe savnet, afNyerup allerede i Aaret

182i inderlig atlrnaet ]\alIonalværk over Danmarks samtlige Runeminder,

foretaget af en kyndig, omhyggelig og for Sagen begeistret Mand i sin

kraftigste Alder, som allerede er i Besiddelse af en rig Samling af gode

Materialier til dets Fremme, Kommer da hertil det Thomsenske, ogsaa

længe og med utrættelig Flid forberedte Værk over vore talrige (mest

af Guld ogEIektrum bestaaende) i IXorden allerhyppigst fundne ældgamle

Brakteater, af hvilke mange ere betegnede med Rune-Indskrifter, saa

vil der i sin Tid oprinde et nyt og klarere Lys over vore Forfædres

og tillige vore Nabofolks Palæographic, som vist vil fordunkle den

Aftenrode, ved hvis svage Skin jeg har seet mig nodsaget at arbeide.

Taknemmelig erkjender jeg dog den inderlige Yelvillie og Hjelpsomhed,

som fra talrige Velynderes og Venners Side er blevet mine Undersiigelser

til Deel; de skulle, tilligemed de blandt mine ældre Forgjængere, saavel

her som udenlands, der have opfort den storste Deel af den Grundvold,

hvorpaa jeg har hygget, med Erkjcndtlighed nævnes i det folgende

udlorlige Register.^ Hvad disse mine "Grandskninger og Bemærkninger

'

især angaaer, tilstaaer jeg gjerne, at de ere et Hastværk (hvortil dog alle

mine Fritimer fra de niidvendigste Forretninger i det sidste Halvaars Tid

ere anvendte),— men uundgaaelige Tidsomstændigheder samt forskjellJge

interessante Runeuunders og dertil horende Underretningers midlertidige
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Opdagelse eller Erhvervelse have saa at sijje fremtvunjyct dets Tilblivelse

og" Besliaffenhed. Mine Bestræbelser for dette Kundskabsfag ere frem-

kaldte af fuldkommen Overbeviisning om dets Vigtighed og den deraf

flydende Pligtfolclse, som have paalagt mig det Hverv, at bidrage til

dets Opklaring og Udvidelse efter ringe Evne og Leilighod. Vistnok

har forhen den fjærne Hedenolds Taage og min Mangel paa tilstrækkeligt

Kjendskab til længst forsvundne Folkeslægters Færd ogTungemaal under-

tiden fort mig paa Afveie, som vanskelig undgaaes ganske ved slige

Undersogelser ; det har da naturligviis bedrovct mig at indsee fiirst bag-

efter mine Vildfarelser, men det har dog tillige oprigtig glædet mig,

naar heldigere Grandskerc have berigtiget dem, og saaledes trostet mig ved

den Kjendsgjerning, at mit Forsug, om end tildeels mislykket, dog har

foranlediget Videnskabens ved andre bevirkede Fremskridt. I al Fald

lonnes mit nærværende Arbeide ved den Bevidsthed, at jeg har været

saa heldig at fremdrage adskillige hidindtil ubekjendte Buneminder og

lilligc mange for Læserne nye (om end i sig selv ældre og utilstrækkelige)

Oplysninger om andre saadanne af Forglemmelsens Morkc, — men en stor

Deel af den Tak, der kunde ydes mig herfor, tilkommer dog de herværende

offentlige Museer, Samlinger og Bibliotheker^ hvis Bestyrere (ni.fl.) i denne

Henseende med stiirste Beredvillighed have kommet mine Onsker imude.

I det jeg nedlægger Pennen foler jeg vel et veemodigt Savn af de

Hundreder, ja Tusinder af nordiske Bunemindcr, som ved Fortidens

Uvidenhed, Ligegyldighed og gridske Egennytte ere blevne overgivne tit

Odelæggelsen , — men IVordbocrnes vaagnende bedre Sands og Agtelse

for Oldtidens mærkværdige Levninger maa dog nu vække lysere Forhaab-

ninger om Fremtiden, især da de sidste Aars Erfaringer synes at bebude

os og vore Efterkommere en rig Host af de Runekyndighedens Frugter,

der. endnu gjemmes i Jordens Skjiid og ved dens Barm, — naar de kna

i Tide paaagtes, indsamles og bevares med vedbiirlig Omhu.
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Fortegnelse over Kobberpladerne med Angivelse af de

derpaa forestllte Gjenstande.

Tab. i.

Udsigt over Rutiamoklippen med dens Trapgang. See ofr. S. 29 o.f., 35 o.f.

Tab. II.

(a) Runamo-Indskriften. forsaavidt den er kunstig indhugget, angivet med skar-

pere (eller tydeligere) Træk, end de naturlige Ridser. See S. 41—42,

jfr, S. 47—64, Under Cliaraktcrernc secs Forsoget til Indskriftens De-

cliiffrering med romerske Bogstaver, i bagvendt Retning (at læse fra Iloire

til Venstre). Ordene ere betegnede med Romertal, Charaktcrcrne med

arabiske ChifTrcr. Den nærmere Oplosning og Ordforklaring udvikles

S. 65—67, 287—320, 352—67; jfr. 321—51, 368—86.

(b) Det meste af selve Trapgangen, med det Stykke deraf til Læserens Venstre,

som man forhen har anscct for det saakaldte Slangcbilledes Hoved, —
og den her meget formindskede eller rettere kun antydede Indskrift-

See ovenfor S. 35—41.

Tab. III.

(a) Den Deel af Runamos Trapgang, paa hvilken Indskriften er anbragt, med

alle Gangens lige stærkt fremtrædende naturlige Ridser.

(b) Det meste af Trapgangen (som ovenfor Tab. Il) til Sammenligning af

Forholdene.

Tab. IV.

Fi^. I. En kort Indskrift, i særegne ubckjendte Charaktercr, i den beromte Hule

med kolossalskc Stenslatucr i Vami-Nagari eller Bamiyan. Fra Ritters

Skrift: Die Stupa's (Topes) o.s.v. 1838 (see ovenf. S. 26), efter Masson,

i Journal of the Åsiatic Socicty of Bcngal Vol. V, Tab. Il Fig. 2,

S. 49—50.

1
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Fig-. 2. Et Kobberlaag til cl rundt dreiet Broncclfnr, med nu ubetjendte, rimeb'g-

viis ældgamle (baktrisk-indiske) endnu ikke forklarede Nagari-Charaktercr,

punkiercde og indslaaede med Hammeren. Fra Ritter 1. c. S. 181, Tab.VJI

Fig. 7 (efter ovennævnte Journal Vol. 111 Tab. XXII). Det blev fundet

i den store Topc ved Manikyiala, cn af Buddhisternes gamle Taarn- eller

Tempclbygniugcr (over hellige Grave eller Gravminder) blandt adskillige

til Buddha's Cultus horende Reliqvier og Symboler. Jfr, ofr. S.25—26.

- 8. Indskrift paa Kanten af en Gravsten, funden paa den venstre Side af

Jcnisei i Sibirien ligeoverfor Tubaflodens Munding (jfr. ofr, S. 259—60,

512, 514). Efter Pallas Neue Nordische Bcilrage 5ter Band (1793, 8)

Tab. I Fig. 4; scc S. 237—241, hvor den beromte Palæograph Tychsens

Dechiffrcrings-Forsog anfores. De ham i denne Henseende meddeeltc sibi-

riske Indskrifter vare 6 i Tallet. Han meente at de bor læses fra Hoire

til Venstre og saaledes læste han den her afbildede (efter et af ham

forudsat, ellers ubekjendt, fra de ældste græske Bogstavformcr udledt

Alphabet): Alchytyr-okw-ruk , , , gild. De 4 sidste Bogstaver fandt han

dog især at ligne de gothiske (rettere vore Runer). Jeg meddeler denne

Indskrift her fordi saavel den, som dens ovrige af Pallas meddeelte Side-

stykker i forskjellige Henseender ligne en Blanding af nordiske og tydsk-

angelsaxiske Runer og Binderuncr, som saaledes (og især naar de sammen-

lignes med Strahlenbergs bekjendte Afbildninger) give grundet Formodning

om disse Skriftarters Oprindelse fra det fjærne Asien.

• 4, Aftryk af en ældgammel Stobeform til forskjellige (4 eller 5) smaae Gjen-

stande (Spænderingc og Orcnringe) af fiint Leer-Skifer, 4J'' lang, 2J-"

bred, fundet i Jorden i Meklenburg. Den er noie beskrevet i Jahres-

bcrichl des Vereins fiir Mcklenburgische Gcschichtc und Altcrthumskunde,

hcrausgcgehen von Bartsch, 5tcr Jahrgang, Schwerin 1840 (8). Det os

her vedkommende anfores fra Lisch's Original-Opsats herom 1, c. S. 82—83:

"Die Form zu cinem runden Schnallenringe von ^" im Durch-

"messer, auf dcsscn eincr, der obern, Halftc Runenschrift eingegraben

"ist. Diese Charaktere weichen durchaus von allen bekannlen Schrift-

'^ziigcn ab, scheinen grosstenlbeils aus contrahirten Runen zu bestehen,

'^und in dem Falle, dass man dicscs annimmt, erscheint jcde Halftc

"der Charaktere als cin Runcnzeichen. Die Entzifferuug ist jedoch bis

^^jetzt noch nicht mdglich gewordcn, und es bicibt die Abbildung

*'und moglicher Wcise die Aufklarung einem andcrcn Ort vorbehallen,

"Die Gebriider Grimm "wagen" zur /eit noch keine Erkliirung, Was
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^'das Alter diescr Gussfomen bctrifft, so scheincn sic in die letztc Zeit

'•'•des Wcndenthums zu fallen; dem dvutschcn Mittdalicr gehoren namlich

"diese runden^ breiten^ platten Schnallmringe oder Spangen an, >>'c1c1jc

"in dicser Form untcr den heidnisclicn Grabalterthiimern bis jclzt noch

"nicht bemerkt sind."

Ilr. Arcbivar Liscb bar havt den Godbcd (i et Brev af 23de Febr, 1841)

al tilsende mig et Lakaftryk af denne Spændefoini, Jeg baaber at intet

kan haves imod at jeg meddeler det her i Aftegning, da jeg ikke seer mig

istand til at give nogen bestemt Forklaring over Cbaraktererne, bvilke

man vistnok maa fristes til at antage for særegne afrundede Binderuner,

der dog isaafald rimeligst maalle biirc til en eller anden (for os fremmed)

Afart , f. Ex. cn vendisk , lilhauisk , liOandsk , estnisk
,

preussisk, finsk,

russisk (o. s.v.); Jfr. ovenfor S. 225—45 samt 258 261, 456, 642.

Fjg'. 5. a. En i Nærbeden af Danzig i Jorden fundet ældgammel Urne af Leer, med

en Indskrift i ulæselige Cbarakterer, tildcels lignende Bindcruner,

- b. Den beelt udfoldede Indskrift, af samme Storrclso som Originalens Charakterer.

Efter en Gibsafstcibning fra Originalen i del Kongi. Danske Museum for

nord. Oldsager, Sec ovenfor S. 16, 41, 42, 47, 227—228,

- (>. En i det Indre af Rusland, i Nærbéden af Trcr, funden Sten med ind-

bugnc Charakterer, som meget ligne Runer eller Binderuner, lildeels i

bagvendt Retning, deels anbragte saaledes som om 'de skulde læses oven-

cllcr nedenfra. Den fandtes midt i en brolagt Vei ; den aftegnede Flade

vendte opad, Sce ovenfor S. 250—51; jfr. S. 642.

*. 7. Den saakaldtc TFaw(7e-Sten, midt paa Oen GuIIand, med indhugnc Binde-

runer af det ældste og mest indviklede Slags. Den fandtes ligeledes paa

alfare Vei, med den aftegnede Flade vendende opad. Sce ofr. S. 63—64.

- tt. Et boist mærkværdigt Laag af sort Leer, fundet over cn Urne af riidt

Leer i en Gravhoi med et underjordisk saakaldct "Steinhaus" ved Oepitz

iTburingen. See ovenfor S. 608—615. Aftegnet efter Dr. Wilhelm Adlers

Skrift 1. c. Tab. 1 Fig, 19 (reduceret til Halvdelen af Figurens Storrelse).

- O. En Indskrift paa en Sten, indsat i Rydabolms Kirketaarn (17 Al. over Jorden.\
Ostbo Herred i Småland. See ofr. S. 309.

Fi|y, 10, En Liive af Sten foran Domkirken i Bamberg, med cn kort Indskrift i

vendiske Runer; den menes at være bragt dertil fra Pommern ved den

liclligc Otto. Sce ellers om den og dens Indskrift herovenfor S. 642—45.

Fig*. II. En i sin Art endnu (saavidt mig bckjendt) unik SjeJdenhed, nemlig cn af

Been forarbeidet krybende Slange. Den er nu mtirkcbruun af Farve, som

82
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længe gjenncmtruklcet af Mosevand og brækket i tvende Stykker, der noic

passe til hverandre. Den gjengives her i Originalens Stiirrelse. Begge

Sideskraaninger ere betegnede med indskaarne Runer, som synes at tilhore

den tydske eller angelsaxiske Hovedart, blandet med sædvanlige nordiske

Runer; ora Y her har Betydningen af m, som den nordiske Rune, er

tvivlsomt, da |>*^ og sees her; dog er det sandsynligt. Runerne bor

oicnsynlig læses fra Hoirc til Venstre. Den ene (her nederste) Linie

begynder med Bogstavet ^ (det bagvendte anbragt 8 Gange i Rad,

derpaa ftilger Y 3 Gange og + to Gange. Dernæst en Charakler, som er

halvt udslettet. Derpaa fiilge B^; dernæst T 3 Gange og endelig

Ordet eller Navnet R Ml (Alv, — Alf?), ligesom paa den ved Kiislin

fundne Guldring (see ovenfor S. 221). Paa den anden Side sees disse

(her retvendte) Runer i folgcndc Orden MAM R I ^ (dernæst en

halvudslcttct Charakter) hfiX^T HfetMAfi. Hvad dette A betyder

er vanskeligt at udgrunde; som Rune er det ikke forekommet mig i,

denne formindskede Form; ligesaa stort som andre Runer (formodentlig

som F) sees det her ofr. S. 217— 18; allersidst sees 3 Punkter. Rime-

ligvis have vi her et ældgammelt Amulet, et af Forbillederne for de Slangc-

billeder med Indskrifter. som vi see paa Runestenene; jfr. S. 62—63, 203,

280, 348—49, 653 samt det ofr. S. 161 om visse Runers magiske Gjen

»

tagelse anfcirte. — Aftegnet efter Originalen, som er fundet i Skaane, i

en Torvemose 1840 og nu indlemmet i Hr, Professor og Ridder Nilssons

udmærkede nordiske Museum i Lund, fra hvilket han (i Juni 1841) har

havl den Godhed at laane den til Eftersyn og Benyttelse her paa Stedet.

Denne mærkværdige Oldtidslevning ankom forst hertil efter at de ovenstaaende

Afhandlinger vare sluttede og trykte. Mulig faac vi Lcilighed til at om-

melde den nærmere i en Tillægsbcmærkning. Saavel (a) selve Slangen,

som Runerne (b) paa samme, vidne uiensynlig om hoi Ælde.

Tab. V.

Et stort forarbcidet Stykke Rav, fundet i Jorden i Nærheden af Hjorring,

fordum rimeligvis baaret som Amulet, — seet fra begge Sider:

Fi{j. I. Den nederste Afdeling synes at forestille en Skigaard (Slavreindhegning),

hvorover en Gavl af et Huus eller en Hytte fremragcr.

- 2. Her synes Lynstraaler at nedfare mod en omstyrtet Huusgavl og Skigaard.

Charaktererne bestaae formodentlig af Bindcruncr. Sce ellers ofr. S. 590—93.
Aftegnet efter Originalen, sum forvares i det Kongelige Museum for nor-

diske Oldsager i Kjobcnhavn; foræret af Hr. Etatsraad Brink-Seidelin.
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Tab. VI.

En Sien, funden og aftegnet i et Stendige ved Stursboll i Nærheden af

Oxcnvad i Ilcrtugdommet Slesvig, ved M.F. Arendt; — Indskriften, som

synes at være affattet i ctslags angclsaxiske eller tydskc Runer, er af-

copieret efter Arendts originale Tegning, fra Hans Majestæt Kongens

Haandbibliothek. See S, 334.

En anden Sten, der forhen har staael i Nærheden af Staden Slesvig, an-

vendt for mere end 100 Aar siden til Brug ved Brolægningen; reddet

og opsat paa cl passende Sted 1822 af Etatsraad Jochims. Forhen synes

den at have været en Grændsesten for en Eicndoms Jordlod. Efter en

Originaltegning, som ogsaa haves lithographerct i Falck's Neues Staats-

bUrgerliches Magazin 3terBd. (Schleswig 1835). Sce ovenf. S.475—482.

Tab. vil

En saakaldet Slenring eller gjenncmboret Skive af Sten , funden i Jorden

ved Ilammarlof i Skaane, lilhorcnde (fra 1837 af) Professor og Bidder

S. Nilsson i Lund. See ovenfor S. 19—21, 568—79. Aftegnet efter

Originalen.

Den paa Udkanten af samme Stenring eller Skive anbragte Indskrift i Binde-

runer; aftegnet efter Originalen.

En ældgammel Stenhammer med Buner, forvaret i Upsala Universitets

naturhistoriske Museum. Sec S. 580—81. Efter Sjtiborgs Samlingar fiir

Nordens Fornalskare 3de Del PI. 53 Fig. 168. Jfr. Idunna (1824) 10de

Hefte Tab. H Fig. 11.

En Sten med en kort, rimcligviis tydsk eller angclsaxisk Buneindskrift,
• É

fundet i en Gravhcii ved Ovrc-Bratsbcrg, i Nærheden af Trondhjera, over

en Urne med brændte Been og Aske m.m.; efter KlUwcrs antiqvariske Beise

i det nordenfjeldske Norge Tab. 10 Litr. c. Sce ofr. S. 17, 497—98.

En anden Sten med en kortfattet, som det og synes tydsk -angclsaxisk

Indskrift, fundet i en Gravhoi ved Gaarden Vest-Tanem i Klæbo Sogn,

Trondhjems Stift i Norge, ved cn Urne med brændte Bccn og Aske;

efter samme Skrifts 29dc Tavle Litr. i*. See herovcnfor S, 499—500.

En kolossaisk Sten, som udgjor cn Deel af Væggen i cn saakaldet Jætte-

stue eller Kjæmpcgrav, opdaget 1837 i en stor Gravhoi, kaldet Lnnd-

hoj eller Lundehoj ved Ullerup i Heltborg Sogn i Thye (Jylland). Dens

ældgamle Hieroglyphcr og Bindcruuer ere indridsede paa tvende forskjcl-

82*
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lige Maadcr; jfr. Fig. 5. Om det hele i sin Art yderst sjeldne Mindes-

mærke see ovenfor S. 514—538, samt denne Sten især S, 518— 19,

530—33» Efter Hr. Steenstrups Tegning af Originalen.

Fijy. 6. En anden dertil svarende Sten i samme Jættestue, med Bindcruncr, tildecls

i en tredie Manccr. Jfr. Fig. 5; see ovenfor S. 518—519, 533—538.

Efter lir, Steenstrups originale Tegning.

Tab. Vin.

Figf. I. Runestenen ved Krogesta (eller Krogstad) i Upland (Svcrrig) med en ufor-

melig Menneskefigur (som oplcifter begge Hænderne) og en Indskrift paa

tvende Kanter, mest i tydske eller angelsaxiskc Runer, som maa læses fra

Hciire til Venstre. Aftegnet efter Goransons Bautil Nr. 581. See ellers

ovenfor S. 336—31S.

- li. En anden Runesten ved Mojebro i Upland (Sverrig), med Afbildningen af

en Rytter til Hest, der svinger sit Sværd
,
og en lignende Indskrift i en

særegen (tildecis tydsk-angclsaxisk) Runeart, gaacndc fra Hciire til Vcnslrc.

Aftegnet efter samme Værks Nr. 361. See ovenfor S. 342—44,

- 3. End en Indskrift i tydsk-angelsaxiske Runer, ligeledes i bagvendt Retning,

paa en Sten (egentlig et Brudstykke) ved Kalleby i Babus Lehn (Svcrrig)

forhen tilhorendo Norge. Aftegnet efter Nordiska Fornlemningar, utg. af

Liljegren og Brunius (1819) Tab. 45. See ovenfor S. 341—46.

- 4. En Indskrift paa en Sten, der forhen har været storre, fundet i Jorden 1833

ved Kirkcbo paa Færoerne. Runerne maa og læses fra Hiiirc til Venstre.

See S. 349, 555—56. Aftegnet efter Originalen, nu i Kjobenhavn.

- 5. Brudstykke af cn svensk Runesten vod Biilgby (Hubo Herred, Tiundaland,

Sverrig) og en dcrpaa forhen bcfindtlig Runeindskrift, der har maaltct

læses fra Hiiirc til Venstre. Aftegnet efter Bautil Nr. 310; jfr. Liljc-

grcns Runurkunder Nr. S5. Det maa læses Brupur simi; det sidste Ord

skal vel betyde sinum (sin Broder).

Tab. IX.

Fi'g. I. Prove af Indskriften paa en Sten i Atlcbo eller Albo Hundare, Hjorts-

berga Sogn, AVarcnd (Svcrrig) med blandede ret- og bagvendte Runer

og cn stor Binderune, bestaacndc af 9 eller 10 andre, formodentlig kryp-

tographiske. Aftegnet efter Bautil Nr. 1000; jfr. Liljegrens Runurkunder
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Fiff. 2.

3.

- 4.

Nr. 1272, hvoraf det sccs at Stenen er indsat i Transjo Gjærde. V og

^ secs her bagvendte; T og T have særegne Former; det andet ret-

vendte r afviger og fra det sædvanlige. Bindcrunen forekommer mig at

indbefatte Ordene (+) KyS HH h -S' K T I (« ^^^w^flto^^, i Gothland eller

Gtilaland). Hvad man her seer af Indskriften maa da vel læses saalcdes:

Katr {Gdir^ Gautr) sati (setti) stcin pena iftr li'itil {Ketil} [Imi{n) var]

man{n)a misr {mistr^ mestr) onipi(n)gr ir (cr) [d Gautalandi?] at{t)i nunp (hor

vel læses Lund) o: "Gant satte denne Sten efter (for) Ketil [som var]

den hæderligste (gjævcste, gavmildeste) af Mænd, som [i Gothland?] cicde

(Gaarden) Lund".

Indskrift paa en Runesten (brugt til Dortærskel) i Soderby cUer Siirby

(Ostergolhland) i Sverrig, fra Hoire til Venstre. Den lyder saalcdes:

Vigutr risfn stein p {ind) {c)ft{ir po) rgut hrupur sin o: ^'Vcgaut reiste

denne Sten efter Thorgaut sin Broder'*. S-Runen har her en sjeldcn fore-

kommende Figur, Efter Bautil Nr. 899. Jfr. Liljegren Runurk. Nr, 1272.

En besynderlig blandet Indskrift paa en Sten ved Aringsås, Albo Herred i

Warcnd, Sverrig. Den cr anbragt paa en Slanges Figur (jfr. ovenfor

S. 62— (33, 203, 3S0, 318-49, 650). Liljegren RumirkundcrNr. 1271.

Bogstaverne vende til alle Kanter. Mellem Slangens Krumninger sees et

angelsaxisk ^ {?i)^ Binderunen I* B og tilsidst et Q (som undertiden fore-

kommer i gamle Runeindskrifter). Her aftegnet efter Bautil Nr. 1001.

Den af Worm (i Monum. Dan. S. 446) beskrevne og afbildede, men i vore

Dage til Gjærdesætning sondcrhuggedc og odelagte Sten med særegne og

gamle Runer, der forhen stod vod Landerup, i forrige Tider en Kongs-

gaard, Vilstrup Sogn, Ribo Stift. Scc ovenfor S. 325. Indskriften synes

at udgjore etslags kryptographisk Bustrophedon , beslaaendc af simple

Runer og Bindcruncr i cn aldeles uregelmæssig Blanding med Hensyn

(il Bogstavcrucs Stilling, da dc snart sees op-, snart ncdvcndte.

2

Tab. X.

En siddende græsk Liivc af penlelisk Marmor, opslilt ved Indgangen til

Arseimlet i Venedig, fort dertil 1687 fra Athenens Havn Pireus (eller

Porto Leone), — med cn paa den indhugget Slangefigur med Runeskrift.

Den samme (nu meget beskadigede eller forslidte) Runeindskrift, i tvende

Afdelinger, A og B. Efter en i Tubiuger Kunstblatt 1833 lithographeret

Tegning. Sce ofr. S. 279—84.



654

Tab. XI.
En Afdeling af en ved Wedelspang i Nærheden af Sladen Slesvig funden,

nu i Louisenlund opbevaret Runestens Indskrift, bcslaaende af vertikale

Binderuner. Efter en original Tegning af Stenen, nu i min Besiddelse,

af Fr.JUrgensen 1819, og en anden, taget eller eftersect af M.F.Arendt

efter den forslnævntes Paategning af 1822; denne er laant mig af Hr.

Bibliotheliar Thorsen. Paa ct Par Steder erc Vcrlikalstavcne ligesom

sonderbrudte, men delle er blot tilfældigt. De afvige noget fra de kobber-

slukne Afbildninger ved Skule Thorlacius's Afhandling i Ant. Ann. 2detBds.

1ste H, Tab. I Fig. 2 og i Erlauterung und Beschrcibung zweyer in der

Nåhe von Schleswig gcfundene Runcnsleine, Disse Bindcruner maa (regel-

ret) omskrives saaledes: ien han vas sturima&r ir{i)gr 3: '^raen han var

en trofast (eller paalidelig) Styrmand (Skibsforer)". De ældre Kobbere til-

lægge ct overllodigt | mellem Istc og 2den Linie, S. ofr, S. 333, 482-84.

Et beskadiget Brudstykke af en Indskrift fra en Runesten, som forhen har været

indmuret i den nordvestlige Side af Sondre Kirkebyes Kirke i Sonder

Herred paa Falster, forst aftegnet ved Bredsdorff og beskrevet af Werlauff.

Fragmentet maa læses iirnM(..,(r)unar, hvilket da antyder den Mening: at

Knud indhuggede Runerne. See ofr. S. 17, 187—88, 444, jfr. 448.

Runestenen fra Kingitoarsuk i Gronland, fundet paa 73" Bredde, formo-

dentlig det allcrnordligste paa Jordkloden (bcviislig fundne) gamle Skrift-

minde. Indskriften fremviser adskillige Binderuner; Aarstallet er rimc-

ligviis 1135. Sproget er godt Oldnordisk eller Islandsk, dog med en

noget usædvanlig Retskrivningsmaade. Sce ellers ovenfor S. 20(5—207,

574—76 (o. fl. St.), Tegningen er taget efter Originalen (forskaffet af

Graah) i det Kongelige Museum for nordiske Oldsager; forhen stukket i

Kobber ved Antiqv. Annal. 4de Bds. 2det II. Tab. Il Fig. 1 (o. fl. St.).

Prove af de i Paradis-IIulen {Paradisarhellir) i Store Dals Sogn Rangaa-

valle Syssel i Island indridsede gamle Bindcruner (m. m.) , forst under-

sogte 1820 af Biskop Steingrim Johnsen og senere af Provst Thomas

Sæmundson (o. fl.) , — ialt 23 Stykker, med vedtoiedc Nummere fra Bi-

skoppens ældste Original-Tegning; see ellers ovenfor S. 21—23, 187

293, 327, 568—572 jfr. Tab. XII Fig. 1.

Tab. Xn.
Fortsalte Priiver af de gamle Binderuner fra Paradishulen i Island, 10

Stykker; efter Original-Tegninger med de dem vcdfoicdc Nummere; see

Forklaringen over Tab. XI Fig, 4,



Fi(f. 2. Et Fragment med (magiske) Binderuner fra en Metalplade , heftet til et

lille Solvskjold, fundet ved Ely i England. Efter den forste Afbildning

fra Originalen ved Fountaine Numismata Anglica til Hickes's Dissertat.

epistol. S. 1S7—88, i hans Thesaurus Antiqvit. Sept. See ovenfor S. 21,

377, 583—84.

- 3. Et Amulet af Bly, indrettet til at hænge i en Snor, fundet i Jorden ved

Skjclskjor. Man seer en Binderunc, bestaaende af Runerne Hl og |>

bagvendte, — samt Ordet Diar med golhiske, lildcels bagvendte Bog-

staver, See ovenfor S. 593—94; (Ai> kunde og betyde ^5a-^or otAsa-

Thor). Tegnet efter Originalen i Museet for nordiske Oldsager.

- 4. En (rimeligvis magisk) Indskrift i bagvendt Retning, tildeels med nedvendte Ru-

ner, fra en Hule i Ilitaidalcn i Myre Syssel ilsland; see ofr. S, 567—68.

Efter Eggert Olafsens og Bjarne Povelsens Reise gjeuncm Island, Tab.

XVII, d.

- 5. En stor Configuration, bestaaende af magiske Runer
,

brugt af Islands

fordum ivrig forfulgte Hexemestere , under Navn af Talbyrding (Chiffre-

drageren). Efter Sysselmand John Jacobsens forhen aldrig udgivne egen-

hændige Facsimile af en nu ubckjcndt Original.

- 6. En angelsaxisk Mynt med Runer og Bindcruner, om hvis Betydning Gis-

ninger crc fremsatte herovenfor S. 212— 13. Den er aftegnet efter Ori-

ginalen i den Thomsenskc Myntsamling i Kjobenhavn.

- 7, En anden angelsaxisk Mynt med en Rune -Indskrift, der maa læses fra

Hoire til Venstre; desuden sees der en besynderlig Binderune; see ofr.

S. 214. Aftegnet efter Rudding*s Annals of the coinage of Britain and

her dependencies 1819, Sccattæ PI. 2 Nr. 8.

- 8. En tredie angelsaxisk Mynt med Runer og Binderuncr, formodentlig fra

det 7de Aarhundrede. Sce ovenfor S. 213— 14. Efter samme Værks

Appcndix, Sceattæ PI. 26 Nr. 4, hvor Myntens Revers dog slaacr paa

Hovedet, men her er slukket i den rigtige Stilling.

- U. En Brakteat af Elcklrum med en derpaa anbragt Osken, fundet i Jorden

ved Bondegaardcn Tunalund i Upsala. Den og dens dcels af græske

Bogstaver, decis af simple Runer og Kvistruner sammensatte Indskrift

omhandles udforlig herovenfor S. 263—278, hvor den antages al være

præget i del 9dc eller 10de Aarhundrede af den russiske Storfyrste Igor,

den varogiske (formodentlig oprindelig danske) Ruriks Son og Efterfolgcr.

Eflcr en af Thomsen i Stockholm besiirget Tegning af den der i Anti-

qvilcts-Archivet opbevarede Original; jfr. Idunna 7de Hefte 1817, Fig. 1.

1
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Tab. XIII.

Fi{f. I. Saakaldtc lydske eller angelsaxiske Runecliaraklercr paa en Guldbrakteat

(in triplo^ anbragt paa ct kunstigt Pragtstykke af samme Metal, fundet

ved Faxo i Sjælland. Tegnet efter Originalen i det Kongelige Museum

for nordiske Oldsager i Kjobcnhavn; det Ilcle er udforlig beskrevet i An-

tiqvariske Annaler IV, 595—96; jfr. ofr. S. 5I)G— 98. (Ovenfor S. 590,

benviscs feilaglig til nærværende Figur; berom nærmere i Rettelserne).

Ffj»'. 2. En kort Runeindskrift af samme Art paa et massivt Gulddiadem, fundet

1840 i en Gravbiii ved Strarup (eller Siraarup) i Nærheden af Colding.

Sce ovenfor S. 474—75. Tegnet efter Originalen i det Kongelige Kunst-

Museum i Kjobcnhavn. Jfr, Ann. f. nord, Oldk- 1840—41.

- 3. Sammeslags Runeindskrift indridset paa Bagsiden af cl zirligt Spænde (fibula)

bestaacnde af en Metalblanding, overtrukket med forgyldte Solvplader og

ziret med blaa Glasflus. Det er fundet i Jorden ved Ilimiingoie i Sjæl-

land. Sce ovenfor S. 16, 333 (jfr, 413), Aftegnet efter Originalen i

det herværende Museum for nordiske Oldsager, See ellers Annaler for

nordisk Oldkyndighed 1ste Bd. S. 343—46, Tab. VII Fig, 10, a, 6.

- 4. a. En Guldring med 5 Kanter, hvoraf enhver har to Facetter, paa hvilke

adskillige Zirater m. m. cre fiint indgravcde
;

paa en sees det saakaldte

gothiske Kors eller formeentligc "Thors Tegn" (blandt Nordboerne), Paa

en anden sees civerst en Binderune og der nedenunder tre Runebogstaver,

der snarest synes at burde læses fra Htiire til Venstre, Den er fundet i

Jorden ved Kcislin i Pommern og tilhorer Hr. Benoni Friedlander i Berlin.

Efter en Tegning af selve Originalen. See ovenfor S. 221—23.
- h. Den samme Rings udfoldede Yderkant, hvor samtlige Facetters Forestillinger

fremslilles liiligcmcd Runerne, Eflcr en af selve Originalen lagel Tegning.

Sce ovenfor S. 221—23, 650 ; med Hensyn til Charakteren ^ jfr. ovenfor

S. 623—26 samt Tab. IV Fig. 11, b.

m 5. Runestenen ved Jægcrspriis, ct Icongeligt Jagtslot i Sjælland, bragt derhen

fra Tellcmarken i Norge, hvor den er fundet i en Gravhoi. See ofr.

S. 387—96. Aftegnet efter Originalen.

• (>. Den udfoldede tiverste Kant af det ene ved Tondern fundne Guldhorn med

dels Runeindskrift. See ovenfor S. 396—419, Tegnet efter den kobber-

stukne Afbildning ved P.E. Mullers Priis-Afhandling.

« 7, hidskrifterne paa den beromte Lecrager- (Leråkra eller Birketorp, Bjtirke-

thorp) Sten i BIcking; ftirste Gang udgivne efter Petersons af Thomsen

paa Stedet med Originalen jevnforte Tegning. Sce ovenfor S. 419— 40.
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Fi(». 0. En i Antiqvilels-Aichivct i Stockholm opbevaret Guldbrakteat med tydskc

eller angelsaxiske Runer, der maa læses fra Hoirc til Venstre, Efter

cn kort Indledning (i hvilken Ordene ikke adskilles) folgcr det hele

Alphabct (i tre Afdelinger) ; de lo sidste Charaklerer cre utydelige, og cn

synes at være heclt udslettet eller forsvunden; mulig er og cn eller flere

skjulte af det tilloddede Osken (m. m.). Sce ovenfor S. 620—631. Denne

nu (saavidt vides) unike Braktcat er fundet 1774 i Jorden ved >Yadstena.

Tegningen cr taget efter Originalen og jcvnfort af Thomsen med samme.

.- iK a, b. En af Geheimclegationsraad Brondsted i Paris erhvervet, (efter Angivelse

i Norge fundet) Guldring med en endnu neppc tilstrækkelig forklaret Ind-

skrift i Angelsaxiske Runer. Arheidct cr særdeles kosteligt, i cn særegen

Manccr, idet man har gravel dybt ned om hvert Bogstav, som man har

ladet slaac, af det Guld, hvoraf den cr forfærdiget. Denne Udgravning

om Bogstaverne har man udfyldt med. en Masse, som ligner det senere

brugte Niello Arhcidc . og formodentlig bestaaer af Bly og Svovl. Dette

bevirker, at det Ilele faaer Udseende som om Bogstaverne vare strevnc

med Guld paa mtirk Grund. Skjelnctcgncne mellem Ordene cre ei ud-

fyldte med denne Masse, men blot dybt graverede. Paa adskillige i Nor-

den fundne Solvsmykker, f. Ex. de fra Aarslev i Fyen, findes Ornamen-

ter og Indgravninger, der cre udfyldte med den samme Masse, som her

cr brugt til at udfylde Rummet omkring Bogstaverne. See ovenfor

S. 12, 588—89, 624—25. Aftegnede efter dcu til det Kongelige Kunst-

Museum i Kjiibenhavn skjænkcde Original.

- 10, Facsimile af en kort Indskrift, (der gaaer fra Iliiire til Vetistre) paa cn

Guldbrakteat, beskrevet her ovenfor, S. 627 (efter de til Brakleatværkct

horende stukne Pladers Tab, 111 Nr. 31), da det ikke kunde udtrykkes

ganske corrckt ved de da for Ilaandcn værende Runctyper. Bogstavet

> (eller cr her mindre end de andre, ligesom paa Guldhornet og

i Guldbrakteatens Alphabet.

Tab. XIV.

Fi[»'. I. a.b. c.Tre forskjellige Sider, med indgravede Runer og Binderuncr, af cn Sten,

fundet blandt gamle Rudera ved Landsbyen Barsmark i Herlugdommet

Slesvig. Scc ovenfor S. 470- 74, Tegnet efter Originalen, lilhorende

Justitiarius Jaspcrsen til Nordschau i Angcln, — hidscndl, som laant,

sidst i Aarct 1810,

83
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Fi{f. 2, En Plade med indgravedc Charaltercr, som ligne Runer i bagvendt Ret-

ning, fundet i eller under Substructionernc til Cambridge Caslle i Eng-

land. Sce ovenfor S. 532. Efter en af Originalen taget Tegning i

Archæologia (Lond.) Vol- VIII, S. 65.

- 3. En stor Steen af bliidaglig Basalt, med indridsede Bindcruner, opgravet

af Jorden ved Frodcbo paa Færoerne. See o. S. 557-59. Bragt til Kjtibcnhavn

1840. Tegnet efter Originalen i det Kongl. Museum for nordislic Oldsager.

- 4. a. I>, c. Ægte vendiske Runer, fra et ældgammelt Broncebillede af Badegast, be-

varet i det Storhcrtugelige Museum i Neu-Strelitz, efter Liscirs 1841 med-

deelle Aftegning fra Originalen. See ovenfor S. 638.

- 5. En anden authcnlisk Indskrift i Vendernes Runer fra et andet Bronce-

billede af samme Afgud, i samme Museum; — meddeelt 1841 af Lisch,

efter Originalen. See ovenfor S. 638.

- G. a. L. Den tivcrstc og nederste Side af cn Sten, fundet i en Gravboi ved Prill-

witz, i Nærheden af den gamle Stad og IIoved-Tempel Rhetra i Stor-

hertugdummet Meklenborg-Slrelilz, Om denne og de tivrigc Stene af denne

Art, betegnede med vendiske Runer, (fra Fig. 7—11) meldes, «dass die

ttSleinc in Grabhiigcln gcfundcn wurden, und dass sie, in den mehresteu

«Grabhugeln, ganz oben, gleichsamals Schlusssteinc, gcfunden worden sind.»

Efter Hagcnows Træsnit til hans: Beschreibung der auf der Groszherzog-

lichcn Bibliothek zu Neu-Strclitz befindlichcn Runenstcine; Loitz und Greifs-

wald ls26, 4. (S. 6 o. f.), Fig. 4, jevnforlc med Lisch's originale Facsimi-

ler af Runorne, meddcclle 1841. See ovenfor S. 237, 637—39.

Vendiske Runeindskrifter (m. m.) paa 5 andre Stene af samme Oprin-

delse, bevarede 1 det Storhcrtugelige Museum i Ncu - Strclitz; efter v.

Hagcnows Træsnit og Lisch's originale Facsimilcr. See ovenfor S. 237,

637, 639—40,

"il'!)'

- 8.

- 0.

- 10.

- n.
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Summarisk HcnvisniDg til de i Texten afti'ykte sturrc Træsnit.

Si</c 138. En Bindcrunc eller Trolddonjscharakter, (efter den ældre Edda).

- 159. 10 Kvistruuer, (efter islandske Manuscripler)

- 160. 3 Palmeruner, (ligeledes).

- J6I, 3 magiske Bindcruner, (ligeledes).

- 1G5, 8 regelrette Binderuner, (ligeledes).

- 185. Sigbrits (eller Sihbrils) Underskrift (Huns- eller Bo-Mærke) efter Ori-

ginalen, med lilhorcndc Oplosning,

- 190-9-4, 20U. 21 forskjellige Figurer af danske Bindcruner.

. 197-99. 19 islandske.

. 200-203. 13 norske.

- 203-206. 17 svenske.

. 207. 3 (o.fl.) gronlandskc.

- 211-12. tvende gamle angelsaxiske Mynter.

- 216. 4 Charakterer af schlesiske Klippcindskriftcr, efter Busching.

- 210-19. 21 (o. fl.) gamle Charakterer fra tydskc Mindesmærker som ligne

Binderuncr.

- 224. 9 Bogslaver og Configurationcr af moesogolliisk Skrift.

229. 18 finlandske Kunccharakterer, efter Arendts Tegning.

235-365 313» 23 finsk-Iappiskc Runediaraktercr, ligeledes.

- 241-42. 18 veudisk-slaviskc Runecliaraktcrer (efter Arendts Tegning).

* 249. Prospcct af russiske Gravhoie, en Sten med Indskrift o.s.v., efter Glinka.

- 250-51. 3 Configurationer af Charaktcror paa andre russiske Slcac.

* 238. Prove af den ældste russiske Skrift, efter Frahn.

i- 264. 1 Configuration af svenske og 2 af danske Binderuner.

- 275. 2 Prover af tydskc Kvislruncr, efter Wilh. Grimm.

- 288. 7 Sammensætninger af romerske Bogstaver (paa franske Monumenter,

i Bindcruncrncs Manecr).

- 288. En Korsfigur med tilfciiedc græske Bogstaver, fra cn ægyptisk Gemme.

- 209. 2 andre fra Middelalderen, med romerske Bogstaver.

* 200-91. 4 Underskrifter af franske Konger og Dronninger fra det 6, ©g 7. Aarh,

83*
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291-92. 5 andre af tydske Kcisere, fra det 8de til det lOdc Aarliundrcdc.

293-310. Runamo-Indskriftcns 52 kunstig indhugnc eller udforte Charakterer og

Configuratioiier med tilfoicde 28 særskilte Udviklingsforsog af de sidst-

mcldtc m. m.

338. 3 Prover af forskjellige Figurer for Runen R i visse nordiske Sien-

Indskrifter.

SAQ-i7, Særegne Runeindskrifter paa en Sten ved Bcrga i Sudcrmanland.

305. Binderune for Navnet Harald paa et gammelt svensk Signet, efter Liljogren

3G\)-70, 18 Prover af Romernes tachygrapliiskc Skrifttegn, efter Kopp.

474, Figuren af en Indridsning paa det ved Strarup (eller Straarup) fundne

Guld-Diadem, efter Originalen,

475. Runccharakterer paa en Overligger af et Sten-Gravkammer ved Strarup.

492. Indskrift paa en Sten, i tydsk - angelsaxiske Runer paa 'en Gravliiii

ved -Byc, i Sigdals Sogn i Norge, efter en Tegning fra Originalen.

498. Facsimilc af Runeindskriften paa en flad Sten, fundet over en Urncm. m.

i en Gravhoi ved Bralsbcrg i Norge; efter Arendts Origitial.

504. Klippeindskrift paa Runebergct i Romsdalen, efter Schoning.

508. 2dc til dens Oplosning horende Charakterer.

510. Klippcindskrift paa Runefjcldct i Soen Framvarden paa Lister.

517. Grundtegning af Lundhoiens (eller Lundchoiens) JaUteslue ved Ullerup

i Thyc, efter Kruses originale Ridsning.

518. Prove af den i samme fundne Indskrifts punkterede Charakterer.

552. . En Runesten (eller Brudstykke af en saadan) i Grundvolden for Ringsti

Kirke i Jylland, efter August Baggesens Tegning fra Originalen.

5G6» Binderuner paa Snorrc Sturlesons nylig opdagede formcenllige Grav-

sten paa Rcikholt i Island, efter en Tegning fra Originalen.

585, Indskrift paa en ældgammel Kam af Becn, fundet i Skaane, efter ori-

ginal Tegning af Bruzelius,

007. Et Islandsk Monogram (eller Bomærke efter et gammelt Ilaandskrift).

008, Kort Indskrift paa en Leerurne, fundet i Jorden i Jylland, efter Originalen.

617, En nu udslettet eller ukjendelig Indskrift paa Capitalen til den ene af

Columnernc paa Rulhwclls-Monumenlet, efter en stor gammel Koh-

berplades (saavidt vides, nu unikc) Aftrjk.

635. Prove af en angelsaxisk Indskrift paa en Kalender af Becn fra Norge,

(efter Worms Fasti).
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I

A.

Aberg-f Dr., om «Hallristaingar», 533.

Aagaard^ Sognepræst, opdager en Brattcal

med Runer, 597.

Åkerhlad^ om den pirciske Love med Ru-

neindskrift m. m., 280, 386, jfr. 653.

Aakirkebycj Runesten, 456 ; Dubefont med

Raner, 195, 325.

Aalcbækhro^ Runesten, 443.

Aall, Jacob, 91, 401, 529.

Aarhuus Domkirke; Sten med Biiidcru-

ner, 208.

Aarslcv-Vunåcl i Fycn, 382, 657.

Askehjul, 21, 578-580.

Abcrdcm, (Earl of), 588-89.

Abildgaard, Archivtegner, 33.

Ablathanalba , (m. m.), 382-84, jfr.

579-80.

Abrahamson^ W. U, F, , hans Undersci-

gelser over Nordens Runeminder m. m.,

332, 331, 319, 388, 457-159, 503,

511, 580.

Abrahamstritp, s. Jægcrspriis,

Absalon, Erkebiskop, ynder islandske Skjal-

de og Sagamænd, 51; testamenterer to

af dc RUgenskc Afguders Bægre til

Frue Margrethe Sunesdatter; 404.

Jc/ierniann, J., Keiserlig oslcrrigsk Gc-

sandtskabspræst, meddeler Underretnin-

ger om de gamle Slavers Runer, 610.

Adam af Itrcmen, 115, 136, 415.

Adamson, Undcrscigelser over de iXorthum-

berland fundne gamleMynter (tildecis med

Runelegender), 213, 626, 628-30.

AdclsiS Runesten (i Sverrig), 434.

Adgandcstrus, 158.

Adler, Wilhelm, Dn, om lydske Oldtidslev-

ninger og Oldsager, tildeels betegnede

med Ilieroglypher og Runer, 579-80,

608-615, 649.

Adolph, Peter, hans Tegninger af norske

Mindesmærker med Runer, 487-191.

Afghanernes Rhabdomantie, 135.

Af-runir (jfr. Ofgur, Vende-Runer), 335.

Afzelius^ Tegninger af Runeskrifter, 337.

Agerdyrkning, dens hdie Ælde i Norden, 9,

337.

Agc~Thor (Akuporr, o. s. v.J, s. Thor.

Agnar, Gothcrncs Konge efter Odins Be-

slutning. 537.

Agnar, et gammelt dansk Mandsnavn; som

en Bindcrunc i Ullerup Jættestue, 532,

jfr, 536-38.

Agnar, Son af Sigtryg, Konge over Vend-

syssel og Thyc, Stamfader til den dan-

ske Kongeslægt o. 11., 536-37.

Ahmed ben Voszslan, s. Ibn Foszslan,
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^/in*Man,Xavncts særegne SkriTemaade,3S6.

jikvæ^i (bogstavelig oversat incantatio^ af

Talemaaderi Icve&a d o: incantare^ —
den kraftigste Tryllcsang efter Islænder-

nes Overtro, 379 o. f.

Alanernes HhabdomsMiiic og TryJIesange, 31,

deres Slægtskab med vore nordiske

Forfædre, 221, jfr. Osscr (Ascr^ Ossctcr).

Akuin, fiidt i Northumberland, 322, jfr.

Arno»

Aldcr^ overordentlig lioi, 177.

AU {_Æi), s. Ole iOlo]; jfr. 438-37.

Ah Saulve^ en dansk Hovding, s. Gla-

vendrup.

Alfer {Jlfar, Jlfr), 65, 66, i38, 111447,

310, 361-62, 385 ;
jfr. 222, 650. Deres

Dyrkelse i Norden, 568; Levninger

deraf blandt Angelsaxcrne, 376. Jfr.

Diser^ Landv ætter^ Landdiser,

Alfred^ Konge af England, foranstalter

Opdagelses- og Ilandelsreiser, 415.

Alfrun (Alfens eller Alfernes Rune), 121).

Alliteration^ i Vers, 48, 65-66, 376-79

;

i svenske Trolddoms-Formularer, 602.

Alphahcter^ for gamle Runearter, som:

Kong Valdemars danske Runerække, 330.

vAlphabelum Norvagicum^^ 282, 322,

og — vAnguli8cum»^ 322; af nordiske

Runer (tildecis bagvendt) paa Klokker og

Stene, 350, 381; af Tydsk-Angclsaxiskc,

paa en ældgammel Guldbrakteat i Stock-

liolm, 397, 620, andre i gamle Co-

diccs, 215, 616, 621-23, 625 o. f.;

af Middelalderens latinske Bogstaver paa

en Mynt, fundet i Skqanc, 397, 631.

Alsikc Runestene i Upland, 313.

AltcT'Kummel^ s. Sten-Alter.

AU-JCcuzlin^ ved Dcmmin, 244.

Amerika^ fordum kjcndt og bcsogt, lil-

decls beboet i Middelalderen af Skan-

dinaver, Islændere og Gronlændere af

norsk Herkomst, 285 o. f.

Amerikanske Skrifttegn og Indskrifter,

ligne lildccls Binderuner, 285-28G.

Amrum^ Spor til ældgammel Kultur paa

denne 6e, 9.

Amulcter (hedenske) , tildccls betegnede

med Runer, 19-21, 145, 173, (jfr. 251),

368, 382-81, 577-84, 650, 651. Jfr.

Jlcill^ Braktcaicry Phylakterier^ Ringe^

Skjolde.

Angcln^ de der forhen brugte Husmærker,

(formodentlig bestaacndc afRuner), 208;

jh. Angler^ Angelsaxer,

Angelsaxcrne^ blandede med Juter og Fri-

ser, erobre England, 98. Deres idelige

Feider med Brittcr og Pikler, 96. Deres

Rige indtages af de Danske, 98. Jfr.

Northumberland, Deres Gjæstebude eller

Gildeslaug ved de hedenske Templer, fort-

sættes ved disse, forvandlede lil kristelige

Kirker, 405.

Angelsaxiske (cllor tydske) Runer, især

oplyste af W, C. Grimm^ som antager,

at de nedstamme fra de nordiske, 11-13,

171, 277-78, 281; jfr. 21, .377. Om
cn Indskrift i dem paa det Ruthwellskc

Sten-Monument, 12-16, 616-20. 1 bag-

vendt Retning (at læses fra Hciirc til Ven-

stre), 336-18, 620-31, 650, 655, 656,

657. Paa det Tonderske Guldhorn, 12,

396-100. Paa Guldringe, 12, 402, 588-

89, 616, 624-25, 656-57; paa et Guld-

Diadem, 474-75. Rune-Alphabetet paa

en Guldbrakteat, 293, 397, 302, 620-

34, 657. Paa en Primstav (Middelalders-

Kalender) afBeen, 402, 631-35. Ma-

gisk Rune-Indskrift paa et Skjold, 214,

583-84, 655. Paa en Kam af Becn, 581-

86. Runer og Binderuner paa Mynter,
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211-15, 626-30,655, 657. Mono^am-

mcr i Membraner eller Kryplographic i Ru-

ner, 214-15, 277-78. Digt over Runernes

Navne, 277, Besværgelser og Trolddoms-

kvad, 376-377. Boger (indeholdende et

slags Edda-Digle), 152. Bredsdorffs [Jn-

dersogelsc over de Angclsaxiskc (cllcr

lydske) Runer, 9, 396-97, 417-19, 627-

32; Uasks endnu kun liaandskrcvi)e,410-

11, 621-23, 626, 629-32; Kemblc's al-

lernyeste (af do i Trykken udgivne), 616-

20. Indskrifter i denne Runeart findes i

Danmark, 12, 16, 347, 387-396, Norge,

12, 347, 483-500, 631-35, Svcrrig,

336-47, 584-88, 653. Angclsaxerncs al-

mindeligste Skrifttegn efter Kristendom-

mens Indftirelse, 11, 15. Jfr. Angler^

Angebi, Om nordiske Stene med Uuncr

af denne Art, s, Lceragcr (Bjorlcctorp)^

Solvitshorg^ Bcrga^ Aakirkeby^ Bratsbcrg^

Vest'Tannem^Jægcrspriis^ Krogcsta^ Mo-

jc&ro, By (SigdalJ^ Timo, Sdfvcr^ Snol-

dclov^ Kallehy^ Kallerup^ Runehcrg^ Uing-

so, Stursholl^ jfr. UUerxtp^ Hcrrcstrup^

Barsmarh^ Aringsds, Jfr. Alphabctcr,

Angler y
regnedes fordum til Nordalhin-

gerne, 176, jfr. 414, De udvandrede til

Storbritannien og gave en Deel deraf

Navnet Angelcynne (Anglia, Englaland,

England) 322,415. Deres Bogstavrække

udbredtes , under Navn af Alphdbetxun

Anguliscum^ fra Norlhumberland, forhen

mest beboet af Angler fra Fastlandet, til

Frankrigc, Tydskland o. s. v. ved de der

ftidte beromtc Brtidre, Alcuiu og Arno,

322, Jfr. Slesvig.

Aqvilonius^ (Bertel Knudsen eller Canu-

iius)^ hans formccnlligc Aftegninger af

Skaanske, Ilallandskc og Blckingske Ru-

nestene (med korte danske Beskrivelser)

449, især over Lecragcrslcnen, 440, og

den af Worm omhandlede Solfvitsborg-

sten, 449.

Arconas Tempel og dets store Skatte, m. m.,

404, 106-107. Svanievit, Vender.

Are Frodc^ hans troværdige Bcreinhigev og

Slægtregistre, 112-113, 114, (jfr. 128),

121. Hans Regler for Runernes Læsning

og Skrivning, 177, lempede efter latinsk

Bogstavering m. m., 327; jfr. 22, 199,

572.

Arendt^ M. F., om Runer overhoved, 8.

Om Runamo, 33, 56, 57. Hans Sam-

ling af Finnernes og Finlappcrncs Ru-

ner, 228-231, 235-236. Opdagelse

og Tegning af cn Sten med ælågamlG

Runer i Sonderjylland, 334, 468-69, 650.

Rigtig Aftegning af Tossogstcnen, 200;

af Troldrunerne ved Farsund, 201; al

Snoldclevstencn i Siælland, 457; af Ru-

nestenene i Bjoldenip og ved Havcrlund

eller Havcrslcf i Sonderjylland, 473; af

Bratsbcrgstencn i Norge, 497, af Skaa-

levolds Runesten, 513-514. Oversættelse

af en engelsk Runeindskrift, 604; Facsi*

mile af angelsaxiske Runer i Wurtzburg,

625. Udgave af Provcr af mocsogothisk

Skrift, 224. Efterretninger og Forkla-

ringer over Vendiske Oldsager og Runc-

Indkriftcr m. m., 237, 240-42, 638-40.

ArfvidsoHS Efterretninger om Finlænderne,

230.

Arkadiske Skrifttegn^ ligne Runerne, 184,

297, 298, 301.

Aringsds Runesten, i Svcrrig, 653.

Armringe^ hellige, af Guld eller Solv,

hvorved Nordboerne (o.f.l), forhen pleicde

at aflægge Ecd, forvaredes i Templer

o.s. v., 589.

Arnald^ s. Thorvaldson,
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Arnald^ den forsle Biskop til Garde i Gron-

land, 573, jfr. 572.

Arngrim^ s, Jonæ,

Arno^ Alciiins Broder, fodt i Norlhum-

bcrland, synes at have, som Sallzburgs

Erliebiskop, udbredt Ruiiesludict i Ty dsk-

land og Schwciu, 3:22.

Aros i Svcrrig; store Runestene bleve, alle-

rede i Middelalderen, indsalte i dens

Domkiikes Mure, 220. Jfr. Strcngnas,

Ars soriilega ct malifica^ forbydes i Kir-

kelovcne, 340. Jfr, Lodkastning o s. v.

Asa-^oTT^ s. Thor,

Asdhm-g {AshviTg)'j i Hertugdommet Clcvc,

havde forhen Stcnaltrc med Indskrif-

ter, 216.

Ascihurg {Ascihurgius mons)^ nu Zoblen-

berg i Schlcsicn; der sces endnu ko-

lossale Stenfigurer naed indhugne Ru-

ner, 216.

Aser (Asers Slægt), 65-66, 314-315, 363,

385, 594-95. De udforske Skjæbncn

ved Runestave, 143, (jfr. Odin). De

see fra Himmelen ned til Jorden, 63.

Paakaldes i Skirners Besværgelser, 137-

138. Asernes Runer, 144, 147. Levning

af deres Navn og Dyrkelse blandt Angel-

saxerne, 376. wAscrncs Vcnncr>-^, see

A Ifer.

Aspatria i Cumbcrland, cn der i en Grav-

hol funden StenVistc med indgravede

Ilieroglypher og Runer, m. m., 532.

Assonet - Stencil i Nord - Amerika, 235-

286.

Assyrimm skrevne Lilcralur cr for-

længst aldeles tabt, 156. Jfr. Baby-

lonier

Asiagoå (Elskovs-, Venskabs- og Troskabs-

Guddomme), synes at nævnes i Runamo-

Indskriften, 65-66, 310 11, 361-62.

ABiaric^ 408.

Astrahan^ s. ItcL

Astrolatrie^ de gamle Nordboers, Levnin-

ger deraf, s. So/, Maanc^ Stjerner.

Aid^ see ItcL

Athen^ cn ved dets Havn funden Marmorlove

med Rune - Indskrift, 279, 653. Gm
tvende der af Brondstcd fundne Ind-

skrifter, som indeholde Forbandelser

over visse Personer, 386.

Auchindoir Sogn i Skotland, dets under-

jordiske Stenbygninger, 529.

AuduHy cn af Islands Landnamsmænd (eller

fcirste Kolonister), nedstammende fra Rag-

nar Lodbrog (den yngre), blev Stamfader

til adskillige afEuropas endnu blomstren-

de Konge- og Fyrsteslægter (i Danmark,

Storbritannien, Meklcnborg o. s. v.) 120.

Audur^ den danske Konge Roriks Dronning,

Moder til Harald Hildetand, efter Be-

retninger i Sogubro tog Edda, 83, 106

;

hun ValålcshindjupMga dier djtipaudga^

106.

Audur {Upur eller Unnur)^ med samme Til-

navn, Ilærkongcn Thorstein Rtides Enke,

106, 555-56, 558.

Aunsld'v- eller Avenstov~Sicncn i Fycn, med

Rune-Indskrift fra den hedenske Tid, 17,

324-25, 443.

Avct^ see Bagvendt*

Ax^ et uskaaret, ristet (ridset) og rodfarvet,

i eller paa el Drikkehorn, 167.

Axvalla Hede , dens bercimtc Halvkors-

grav eller Jættestue, 521, 522.

Baal (Bel), 408.

Baarse Runesten, i Sjælland, 443.

Jfiabiyiomtfrncs Rhabdomanlic, 135; jfr.-4«-

syrier.
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Baggesen^ August^ (Capitain af Kongens

Gcncralslab), om «cn oldnordisk Kirke-

gaard", vcdSchnappcnsec illertugdommet

Slesvig, 48 i. Hans Undersogelsc (mod

Tegning) over Lundhoiens Ja^Uestuc, 515,

516, 519. Opdagelse og Meddelelse af

cn Tegning over cn Runesten i Ringso

Kirkemunr, 552 o. f, Underscigclse og

Efterretninger om adskillige af Worm
ijeskrcvnc Runestenes nuværende Til-

stand, 553.

I$agvendt Retning af Runeindskrifter,47-4^,

157, 214, 221-23, 293, 335-351,

381, 630-32, 647-50, 652-53, 655-58.

Læsning eller Recitation af Runc-Alpha-

bctet, 162, 335, 380, 620; af Runamo-

Indskriftcns forsogsviis udfundiie Ord for-

andrer ikke deres Mening, 162, 380-81.

Bagvendte Bogstaver o. s. v., paa Braktca-

tcr og Middelalderens Mynter m. m.,

266, 620-31. Bagvendt Læsning af Vers,

Bcinncr, Trylleformularer o. s. v., 380-

384. Bagvendte Omgange, mod Solens

Gang, tidt brugte blandt de gamle Nord-

boere 0. 11., 371-374. Jfr. Runer (C. b.),

Vciideruncr^ Avet^ Ofgur^ Omgange,

Bahiay s. Brasiliskc Mindesmærker*

Bahrt^ om Druidernes Skrift, 638.

Bahus-Lehns mærkelige Runeindskrifter og

Folkesagn, 344-346, samt allaUristuin-

gar» , 533 , og Gravsteder fra Heden-

old, 562,

Baktrcrnes ældste Skrifttegn cre forst ny-

lig gjcnopdagcdc, 156; jfr. 26,647-48.

Baldcrshrond i Siælland, en Oldlidsmylhc,

derom haves endnu et Folkesagr», 465.

Balders Htii og Sten ved Thune, med Ru-

neindskrift fra Hedenold, 465.

Baldm Monogram, anvendt til Troldom,

166.

Balders Sten (fra Gundcrup) med Rune-

indskrift fra Hedenold, 17, 584.

Bale^ cn bekjendt svensk Runerister, 131.

Bale (eller Bclc)^ cn Nordmand, oprei-

scr cn Runesten paa sin Træls Grav,

202.

Balk ihdllir); dette Ords Oprindelse og

Forklaring, 154 o. f.

Bamhcrg j cn der værende Ltivc af Sten

med Runeindskrift, 642-41, 619.

Bamyian (eller Va^na-Nagari) ; en der bc-

findtlig Klippeindskrift, 647.

Bandrunar (Rmahond)^ s, Binderuncr,

Bang^ 2\, om Adams Bopæl i Finiand, 5.

Bår&arheUir {Raardslliiic) i Island, med

Runeindskrifter, 186.

Barders og Druiders Alphahctj bestaaende

af Træer, (Grene eller Kviste), 153, 163,

285, 636. Dets Bogstaver ligne lildeels

Runerne, 295, 627. Bardernes Tanke-

gang og mystiske Udtryk nærme sig meget

til Eddadiglenc, 163. Jfr. Taliessin.

Barsmark i Sonderiylland, cn der fundet

Runesten af en meget sieldcn Art,

470-174.

Bartholin^ Thomas^ hans Mening om Ru-

nernes Oprindelse, 8.

Bastariierncs ældgamle Skrift, 223.

Rautastenc^ (oprettede efter Odins For-

skrift); udmærkede, 252, med Runer,

202-203, 333, 334 (o. fl. St)

Bauiil^ s. Goranson^ Liljegren.

Bayer^ Th. S., hans Skrift om den Dant-

zigskc Urne, 16, — og om den Preus-

siske Runcfanc, 225, o, fl,

Becker^ P. ^r,, om Vendsyssel og Thye

i de ældste Tider, 536.

Beda^ et af hans Skrifter (og da vel en

for længst tabt Codex) af Trilheraius,

81
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efter hans Foregivende, lagel Rune-Al-

pliabcl, 496.

liclc^ s. Dale; (jfr. 90, 118).

BeUcstad i Upland, lo derværende Rune-

stene, 314.

Bendz^ Pastor, hans forgjævcs Eftcrsogning

og nye Afbildning af Uonningestcncn i

F) cn,' '549.

Bmcdictsen^ Bogc^ lians mærkværdige Ef-

terretninger om Islands gamle Oficr-

og Tingsteder, 506.

Berga i Sodcnnanland , eu derværende

Sten med saakaldtc fremmede Runer,

316, o. f.

Bernharlixis (eller Benthardij Johannes^

egentlig Jon Bjnrnason) , en islandsk

Olding; hans Underretning om de ældste

Runer , 178-179 ; han havde værcl

Sognepræst (o.s.v.), 181 o, f,

Bernhoft^ N.f Sognepræst, Beskrivelse over

Rye Runesten, 49^ o. f.

Berzelhis^ Baron, undersoger Runamo, 43,

58 ; — Gjensvar paa hans Indven-

dinger mod dets fdrstc noiagtigc Un-

dcrstigelscs Resultater, ved Forchham-

mer, 43; ved Finn Magnusen, 59-64,

182.

Beslag, af Bronce til ct BolTclhorn med

Zirater og Figurer fra Hedenold, fun-

det ved Wismar, 241. Af Guld, og-

saa til et lignende Horn, s. Guldhorn.

Besværgelser i Nordens Hedenold, ofte

ledsagede af Runer, 62 o. f., 65 o. f.

82, 137 o.f., 169-172; jfr. 336-12,

368, 374-386, 599-607. Sce ellers

Banner, Galder, Itunei-, Tryllesangc.

Bewcastle i England, en kort, der opdaget,

angclsaxisk Runeindskrift, 621.

Bjarmeland, {Bjarmaland, Bjarmia), 123,

121, 260, 514; jfr. Perm, Bjarmer,

Bjarmernc (eller Pcrraierno), skjænkede

kosthare Bægre til deres Templer eller

Guddomme, 201. Jfr. Bjarmeland.

Bjarnarhellir (Ifjorns U\\\c), i island med

Runeindskrifter, 185, 199, 567-68.

Bjarnafton, J., s. Bernhartius.

Bjergruner (Klippcruner) eller Bjcrgcruncr

(BJargnmar), 141, 147.

Bilde, Haus, dansk Befalingsmand paa

Gulland, hans Meddelelse af et Runc-

alphahet, 560.

Billedværker., i Forbindelse med Ruucr,

paa Hedenolds Bægre, Gravminder m.m.,

150-51, 166-67, 170, 184, 203, 207-

208, 209, 213, 216, 221-222, 226,

231, 231, 235, 236 o.f.; 2 10, 244,250-

51, 261 o.f.; 274, 280 o.f.; 340-41,

342-43, 396 o.f.; 459, 519, 530-32,

534, 619-50, 652-53, 655-58.

Bindcruncr [bandrunar, rvnabiind o.s.v.);

Reglerne for deres sædvanlige Oplos-

ning cre blevne lagte til Grund for

Firm Magnusens Forsug til Runamo-

Indskriftens kunstige Charakterers De-

chifrering, 48. Paa ældgamle, men

nylig opdagede nordiske Mindesmærker,

18-23. De ommeldes allerede i Edda-

digtene, 138-39. Deres forskjelligc

Inddelinger og Navne, 164 o.f., 166,

I Runamoindskriften, 148-19, 163,292,

297-299, 302-320, 617; jfr. 352-67.

Som Trolddomscharaktercr, 139, 161-

62. Latinske Munkevers (m, fl.), om
Binderunernes HovcdbeskafTcnhod, med

oplysende Exempler, 165. 1 Danmark

(med Slesvig), 187, (jfr. 164), 188-

95 , 208 , 209-10
, 471, 471, 475,

476 o.f., 482 o.f., 519 o.f., 530-34,

550-51, 587, 594-98,608,650-58; jfr.

049. Norge, 200-2, 500, 503, 508,656.

1
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Svcn-ig, 203-206, 578-79, 581, 599-

600, G 47, 619-53. Island, 139, 165,

185-87, 195-99, 566-71, 59J:-95, 607,

651-55, Færii, 206, 555-56, 558, 652,

658. Grcinland, 206-207, 574-76, 654.

T}-dskIai»d, 156-58, 218-23, 608-15,

618-19, 656, 619. Angclsaxiskc eller

tvdstc, 212-215, 222, 469, 492,

596-97, 650-653, 655-57. Moeso-

pothiskc, 224. Vendiske, 210,213-

45, 641, 619. Russiske, 250, 252,

258, 261-263, 619; jfr.274 o. f. Fra

Grækenland, 280, o. f. Bindcruncnics

Sidestykker i Sydboernes lalinskc Ind-

skriftcrm. n., 287-89,368-70. Spor lil

Bindcruner i de ældste frankiske Uc-

t5cntcrs Underskrifter, 290 t). f., lildcels

i den selvsamme Mancer, i hvilken Ru-

namo-Indskriflcii for cu stor Deel synes

at være affattct,292.

liindsler^ magiske (hctegncde med Runer

eller overtroiske Cliaraktcrer), 132, 141,

310. Jfr. Ligammta^ Pergamcntstrim-

ler,

lijolderup i Sondcrjylland; en Runesten

sammesteds, 473.

Ujorkctorp^ (forhen Jiirkctorp)^ den paa

dets Grund liggende Runesten, 419 o. f.

See ellers Lccragersiciicn,

Bjor«, de Svenskes Konge, (henved 830),

skriver et Brev med sit Lands Bog-

stavskrift, 152.

BJorn^ en af Harald Ilaarfagers Soimor,

drev cn stor Handel fra Tiinsbcrg paa

fremmede Lande, 416.

Bjoini fra Skardsaa, s. Johnsen.

BjorncTj E. læser Ordet Harald m.fl.

i Runamo-lndskriftcn, 54.

Bjørns Hule, s. BjarnarhcUir,

Bjornsen^ Johan^ Præst dccJtager i Para-

dishulens Runeindskrifters Undersogclse

23, 57L
Blcking^ oramcldl af Saxo, 30-31, 52-53.

Dels geognosliske Beskaffenhed, 36 o.f.;

jfr. 56-57. Der findes (foruden Ru-

namo) adskillige Stene med fremmede

eller nu lidet bekjcndte Runeindskrifter,

336, 317-48, 419-51, 656. Omdels

mærkværdige Almuesprog, 428, 431.

Dets mange norske Stedsnavne, 429. Det

regnedes fordum tit til Skaanc og ind-

befattedes under samme Hovcdbenæv-

nelse, 433, 439. Provsternes Beskri-

velse over dc ficste af dets Herreder,

439. Gamle Afridsninger af dels Rune-

stene, 439, 440-454,

Blichfvld^ Sognepræst, hans Undersogelse

og Efterretninger om Lundhoiens Jæt-

testue og dens Runeindskrift, 515-16,

519-20.

Bloch (Scvcl)y Professor, 618; jfr. Bure.

Blod^ stryges paa nylig indskaarne Runer.

168, 172. Jfr. cristcde og riidfarvede

Runer», 167. Indgnides, i Korsfigur,

paa Panden, som «Ægers Hjelm«, 378.

Blot^ s. Offer.

Blothoi (forhen hloihaugr) OfTerhoi, ved

Snoldelcv, 459.

Blotsponn (Offerspaan), 149.

Blg^ cl Amulet af dette Metal med bag-

vendte Bogstaver m. m., 593-594.

Tvende Plader deraf med græske Besvær-

gelser eller Forbandelser over visse

navngivne Personer, 386.

Blæschorn (til Jagt, Krig, eller Sammen-
kaldelse af Folk), 405, 406, 407, 408,

(jfr. 403).

Uo, s. 7^0.

Bog, Oprindelsen lil delle Ord, 150, 245

o. f. Jfr. BiigcTy Bog.

81*
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Bogruner (6o/.TMncr), 147, 150-156, 178,

180-81; jfr. 257, saml i?oflr, Bog^ Bog-

stav.

Bogstav (hékstafr) , Ordcis Oprindelse,

138, 150, 152-53. Jfr. Bog, Bog,

HogruHvr.

Bomærker, opkomne af Bindcruncr,o. s. v.,

183, ogsaa i Nederlandene, 181; det

af Sighrit brugte, 185. Danske, 189-

. 91. Islandske, 197-99. Norske, 200.

Svenske, 206. Tydskc,'20S, 218 23.

Blandt Lapperne, 255; Finlænderne,

230. Scc ellers IJausmarknu

Bondekirke, et dansk Navn for visse Sten-

dysser, 544.

Borg i Island, (forskjclligc Uunckyndigcs

Bopæl i Hedenold, s. Ji^gil, Thorgcrde)
;

en der bevaret Runesten fra Aaret 1002;

195, 197,261,333, 559; jfr. Ljarlan,

Borgen, 1\ N,, Adjunct, 475.

Bornholms ældste Uuncindskiiflcv erc af-

fattede i cn Dialekt af det oldnordiske

Sprog, som næsten ganske ligner den

islandske, 195; jfr, 451. Bornholmske

Uuneindskrifter (lildccis med Bindeiu-

ncr), 199 o. f., 325, 3l2; med Runer

der ligne de blekingskc, 455-56 Om
cn gammel Beskrivelse over Bornholm,

455.

Bassi iLuigi), 261.

Braavalle, Brdvalk [BrdvclUr, Brdviillr),

dets Beliggenhed, 81; jfr. Braavig,

Braavallcslagtts Tidspunkt, 48. Vigtigste

Decitagerc, 83 o. f,, 104. Stedsbestem-

melse, 81 o, f.; jfr, Braavig^

Bråvalle licdc, 81.

Braavig {Bråvik, Bråvik^ Bravicum), 81;

jfr. Braavalle.

Brachmanerncs (Braminernes
,
Bramadyr-

kcrncs) ældgamle Tro paa Sjælevan-

dringen, sammenlignet med den nor-

diske, 103.

Bradsherg (Ovre), s. Brafshcrg.

Brage , den nordiske Diglergud ; hans

Tunge siges al være Jietegnct med

Runer, 142. Bragaba^geret uddrakkes

til hans Ære i OfTcrgikler, 401.

Brage Boddeson^ kaidel den Gamle, be-

nimt Skjald, 110, 117-119. Han er-

holdt cl kostbart Skjold, som Gave, af

Ragnar Lodbrog (den vngre) og besang

de dcrpaa anbragte billedlige Forestil-

linger af Yolsungcrnes Hislorie, i et

Digt, hvoraf Brudstykker endnu haves,

118. Hans Levetid oplyses chronolo-

gisk 118-19. Hans Slægtskabsforhold,

119.

Urakteater , af Guld o. s. v., belcgncde

med Runer, 209, 223, 263, o. f., 273

o. f., 293, 397, 655-57. Om saadanne

overhoved, 275-70, 590. De brugtes

fordum som Hæderssmykkcr, 274,278,

279, 293; ogsaa tildecis som Amule-

ter, 264, 274, 278, 590-98, 027.

En Guldbrakteat med del angelsaxisko

Rimealphabct, 293, 397, 020-34, 057.

Et Værk over dem (med Kobbere) for-

hcicdes af Thomsen, 027.

Brasiliske Mindesmærker med Skrifttegn

som ligne Runerne o. s. v., 285.

Brat den Irske, en af Harald Hddetands
Krigere, 453.

Bratsbcrg i Norge; cn der i en Gravhoi

over cn Urne funden Runesten, 497-9S,

051.

Bredsdorff, J.F., Vrof. Om Runernes Oprin-

delse fra det moesogolhiske Alphabcl,

9. Hans nycsle Undcrsi'igclscr om de

arigelsaxiskc Runer, 9. Forklaring over

det Tiindcrskc Guldhorns Indskrift, 12,
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396, 398,399, 408; Undersiigclse om

Guldhornsruncrnes Oprindelse, 417-18,

G26-27, 629, 630-32. OmBraavallc-

slagets Tidsbestemmelse og Sigurd lUngs

Historie m. m., 48, 113. lian opda-

ger og aftegner cn særdeles mærkelig

Uunestcii i Sonder Kirkchy paa Fal-

ster, 444.

JircdsdorU', Provst, 441.

liredsiitra Runesten i Svcrrig, 326.

Bregninge Runesten fra Lolland, 444.

Jireidabohlad (i Uangaavalle-S) ssel i Is-

land) ; en der funden sUjlus med æld-

gamle Indskrifter, 199, 207,

lircstir; (iVavn for lo af Færoernes ældste

Lelmshovdingcr), 558.

Bretagne^ dets mærkelige Stensætninger,

lildcels prydede med indhugnc Charak-

lercr og Figurer, 515.

Breum i Norge, om ct der fundet Drikke-

horn med Runer, 408.

Breve ^ fordum skrevne i Norden med

Runer, 53, 152; indridsede paa Træ-

tavler eller Kjevler, 53, 131, 172,

samt paa Rark ellcr Næver, 176.

Brink Seidelin^ Elatsraad, 591, 650.

Britternes ældste Runer, s. Barder^ Drui-

der^ Ogum; jfr, Angehaxcr (o. s. v.)-

Brohy Runesten (i Sverrig), 436.

Brocmann^ N.] lians grundede Indvendin-

dinger mod Runernes overdrevne Ælde,

dog tildeels byggede paa urigtig Sprog-

fortolkning, 617; RIening om Runamo,

30, 33, 56; jfr. 251.

Broderier^ gamle danske, 151.

Broholm i Fyen; mærkværdigt ved ct der

gjort særdeles kostbart Fund af Guld-

braklcalcr med Billeder , Runer og

andre CJiar akterer, 506.

Brune (Druni^ Bruno)
y 76; jfr. Odin.

Brunius^ Professor i Lund; hans Fortje-

nester af Svcrrigs Runcmindcr (m. m.),

337, 344, 485. Hans Mening om en

af Ullerups Jættestues Configurationer,

530.

Brvzclius^ Provst (i Skaane); hans Be-

skrivelse og Tegning over cn ældgam-

mel, i Jorden funden. Kam med Rune-

indskrift, 585. Mærkelige foraibeidede

Ravstykker i hans udmærkede Samling

af Oldsager, 591.

Bryndcrslevstenen (fra Jylland) med Binde-

runcr, m. m., 192, 333, 443.

Brynhildcs (eller Sigurdrifii's) Underviis-

ning om Runer, 140-43, 146-48; jfr.

102.

BrynjuJfscn^ (x.jDr.; om Runer overhoved,

8. Hans Fortjenester af Runcsludicl,

(især ved Udgivelsen af hans Pcrkuhm
runologicum)^ 24, 321 o. f.

;
jfr. 293,

294, 327, 328, 561, 576, 625. Hans

Forstig til Guldhornsrunerncs Læsning

og Forklaring, 409.

Brynjulfaen
^
Thord^ Præst til Fell i Is-

land, hans Indberetning om cn Yala's

Gravsted og et af hende formeenllig

stiftet Legat til Sognets Fattige, 563.

Briindsted^ 1*. O., erh\crver udenlands en

stor Guldring med Runeindskrift, skjæn-

ket til Kunstmuseet i Kjobenhavn, 12,

624-25, 657; see ellers 111, 115,

199, 386.

Buddhisterne^ Jordklodens endnu talrigste

Religionssckt, 63; s. Lamadyrkcre
;

jfr.

S. 26, 617-48.

Bukwiisa^ Slavernes ældste Skrift, saa-

kaldet af fcufc (oldnord. 6o/f, Bog), 295
;

jfr. Bog^ Bog.

Bulgarbi) hans Forsvar for de vcndisk^^
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Runers og Oldsagers Æglhed, 239 o. f.;

om dc gamle Slavers Runer, 245, o. f.

Bumet'Iie (i Norge), isl. humark^ s. Bunafn^

Bomærhe^ Bymærkc^ JlausmarJccn,

Bunajn^ gammel Dansk for Bomærlic, 183.

Bvrchardj Samling af Dckrclcr mod he-

densk Overtro, 310 o. f.

Bure (Bureus Joh,) , om Runerne, S.

IJans heftige Angreb mod Ole Worm,

329, o. f. lians nu (paa ct eneste,

forhen Prof. Scvel Bloch tilhtirendc,

Exemplar nær) aldeles forsvundne Kob-

ber: Elvmcnia runica eller llunekans-

loncs Ldrospon^ 333, 618. En (forhen

excerperet) Priive deraf meddeles med

Hensyn til Liljegrens saakaldtc «Bures

Unnor», 560.

Burmaniis Mening om Ptunernc, 8.

Buslas Bon^ et Trolddomsqvad, ledsaget

af Runers Risten eller Indridsning, 376.

By Runesten (i Norge), 433, 491-95.

Bygningsmaade i det gamle Norden (med

dets Kolonier), og i Polarlandene, sam-

menlignet med de saakaldtc Jættestuer,

524-30.

Biilow^ Johannes^ til Sanderumgaard, hans

Meddelelse af en angelsaxisk Runeind-

skrift, 625;

Bymærker i Sverrig, 206 ;
jfr. Bomærker^

Iluusmærher^ Bunafn,

Biisvhing^s Bestræbelser for at opdage

og oplyse Runeindskrifter, 216, 281.

Byzantincrnes forskjcllige Forhold til de

hedenske Russer og nordiske Vareger,

248, 254, 267-68, 273-74; jfr. tfræ-

A'fr, Græsk,

Byzantinske Foreslillingcr paa den ældre

Middelalders Guldbrakteater, 273-74,

og paa danske Siilvmynlcr, 212.

B6" (eller Bo) Runesten i Norge. 481.

Bodvarsenj Gudmund^ Præst, lians Beret-

ning om en Runesten i Flekkuvik paa

Island fra den hedenske Tid, 559; om
gamle Gravlioie i Kalvetjorns og Njard-

vigs Sogne, 562.

Bolfclltom , fordum brugte som Drikke-

horn, 407.

Bog^ Bog (Bogetræet) anvendt til Ind-

skjærelse af Skrifttegn , især Runer,

117, 156 o. f., 257, 258; jfr. Bog,

Bogruncrj Bogstaver.

Boger, brugte af dc hedenske Nordboer

og Angclsaxer, 150-152. Nordboernes,

Slavernes, Firmcrnes (og fleres, selv

Grækers og Romeres) ældste, bcstode

af sammeidieftede Træ- eller Bccntav-

ler, 135; jfr. 128, 229,245,350-51.

Bonncr, til Nordens hedenske Guddomme

o. s. V., 62, o. f. ; 65 o. f.
; 71, o. f.

;

82, 84, 85, 86, 144-15, 152, 169-

171, 340-341, 376-84, 600-606; jfr.

Besværgelser^ Galder, Tryllesange,

c.

Cahalas overtroiske Tilhængere blandt dc

orientalske Folk, lillægge visse Ord o.s.v.,

overnaturlige Kræfter, 382; jfr. Ahla-

thanalba, Amuletcr^ Galder (m. m.)-

CadoUzburg Slots gamle uforslaaclige Ind-

skrifter, 218-21.

Cambdcns mærkværdige Uddrag af en gam-

mel Membran om den danske Magnat

Ulf, 405.

Cambridge Castle i England ; en under

dets Grundvold funden Stenkiste, med

Skelet, og en Plade med Runer, 532-

Canuiius, s. Aqvilonius,

Carl den Ellevtes Forljonesle af Svcrrigs

Runemindesmærker, 337.
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Car/, Landgreve aflTcsscn, lader forskjcl-

lige i Ilerlugdominet Slesvig opdagede

liunestcne flytte til Louiscniund, 18S,

482. Foranledigede en Undcrsogelse

over Runernes Oprindelse i Anledning

af et i Willingshauscn fundet Heden-

olds Gravminde, 129, 482.

Carl den Stores Monogram, 291. Hans

Forbud mod ovcrlroisk Ophængcn af

(besltrcvne) Skind- eller Pergaments-

strimler paa hoic Slænger, for derved

at afvende Uvcir m. m., 221. Hans

Krige og Forliandlinger med danske

Fyrster, 125-126.

Carl Adolph^ Hertug af Mccklenburg-

Strelit'/, kjobcr en Samling af vendiske

Oldsager. 237,

Carlisle^ Hovedstaden i Cumberland; cn i

dens Nærbed fundet Guldring med Ru-

ner, 588-89.

Carmina^ de bcdcnskc Kordmanncrs, skre-

vcs af dem, tillige med deres Incanta-

tioncs og Divinationesy med deres sær-

egne Bogstaver, {liferæ) efter Fremme-

des Beretninger, 175, 176; — dira

carmina^ Vers for al opvække Diide,

skrevne med Runer paa Spaane, (i Dan-

mai-k) 173. Carmina dialolica , for-

budne af dc frankiske Kirkolove, 310;

jfr. Galder^ TryUcsaitgc^ Incaniationcs^

Galdraljoå^ Galdralag^ Akvæ&L
Carthaginenscrncs egentlig skrevne Lilera-

tur cr nu forlængst aldeles tabt, 156;

jfr. Pboenicisk, Punisk-lS'umidisk.

CaBsnhen^ s. luislin.

Gatter^ s. Chatlcr.

Cavi lUjzantinij 274; jfr. Brakteatcr.

Celsius^ O ; om Runernes Ælde over-

bovcd, og om visse svenske Runeind-

skrifter i Særdclesbed, 6, 7.

Celler^ antages af Nogle for vort Nordens

næstældste Beboere, (i den af Oldgrand-

skcrnc saakaldte Bronce - Alder), 534;

jfr. 522, Dc sydlige Cellers Hedenolds

Stendysser ligne lildcels ganske de nor-

diske, 514-15.

Celtihcvctiie^ skjænkcde Drikkehorn af Guld

og Scilv til deres Guders Templer, 404.

Deres Skrift ligner Runerne, 11, 16,

42, 285, 295, 297, 298, 299, 301,

302, 304, 306, 3H, 402, 40S, 627,

629, 630-631.

Cernohog (o, s. v.). s. Zernehog,

Chaldæcrnes Mager mishandlede visse Men-

neskers Billeder eller Navnetræk, for

at tilfoie dem Ulykker, 381.

C/taracterei* , som Skrifttegn eller Hicro-

glyphcr,— forekomme paa altfor mange

Steder til at kunne opregnes her; jfr,

Monogrammer^ liindermicr^ Trolddoms-

runer^ Bomærker^ Characteres (m. fl,)*

Charactcrcs ct signacttla sancti Dei (over-

troiske Figurer eller Skrifttegn, henforle

til den saakaldte religieuse eller hvide

Magie), 220; Charactcrcs diaholici {foV"

meentlig af modsat Art), forbudne i

Middelalderens Kirkelove, 340. «C7ta-

racieres eller Maler« , endsenerc for-

budne i Norge, 233.

Chatternes eller Catterncs^ Hassernes eller

Hcsserncs Forfædres Herkomst og æld-

gamle Skrift, 158, 611-14. Catlen-

steine, 611.

Chazarernc^ Russernes fordums Naboer,

266 o. f.

Childcrik^ Frankernes Konge, 580.

Chilpcrik^ Frankernes Konge, foroger deres

gamle Alphabct, 289-90.

Chi7iescrncs Rhabdomantie, 135-36; jfr.

26; ældgamle Korsfigurer, 162.



672

Chirographa, ældgamle, blandt visse sla-

viske Folk, 245.

Chlodoveus den Andens Underskrift, 291.

Chlotarius den Andens Underskrift, 291.

Chrdber^ om de hedenske Slavers Skrift,

6 10.

Christensen^ F., Thcatcrmaler
,

aftegner

Runamo, 35, 3G, 41.

Christensen y Skolelærer i Sahl i Jylland,

meddeler lo forhen ubckjcndte Indskrif-

ter paa Runestene, 550-52.

Christian^ Biskop, om de hedenske Preus-

sers Runer, 225-27.

Christian den Fjerde^ hans Befalinger om
Runestenes Afbildning eller Flytning til

Kjiibenhavn m, ra,, 430, 412, 455-56.

Christian den Ottende^ 66; lader den i

Danmark unikc Runesien ved Jægers-

priis omhyggelig frede , 396 ;
sorger

for den ene (da tilovers I)levnc) Ho-

broiske Runestens Gjcnreisning, 553-54,

Kjober den store Lassenske Samling af

nordiske Oldsager (hvoriblandt en Urne

raed Runer) til offentlig Brug, 608.

Christie (Stiftamtmand), Undcrsogclse om
de oldnordiske Stenringe (m. ra.), 21,

578-79 ; om Runeindskrifter i Bergens

Stift, 202, 312, 408, 480.

Chrohaterne^ et slavisk Folk; dets æld-

gamle Brug af Skrift, 215.

Chrystal^ s. Kristal.

Clausson^ Peder^ om Framvardens Klippe-

indskrift i Runer, 509.

Cleashy^ Richard^ 620.

Clement, Dr. 73, 515, 559..

Codex argentcus, i Upsala, med mocso-

goihisk Skrift, 224.

Codex aurcus^ i Stockholm, dens mærk-

værdige angclsaxiske Paategning, der

bevidner, at Haandskriftet blev kjobt

ved et hedensk Tempel eller Gudsdyr-

kelscsstcd, 152.

Colding, s. Strarup.

Colditz^ Major, 551. Jfr. SturshoU,

Cronhohn^ Undcrsogelser over Nordens

gamle Historie, 73, 98.

Crux Gothica, eller ansata, et ældgam-

melt helligt Tegn, 222, 596, 627; jfr.

Kors^ Thor,

CuUurcns htiic Ælde i Norden, 9.

Cumberland, s. llumhria, (Cumbria)^ Nort-

humhcrland^ Garslang, Aitpatria.

Cyrillisk Skriftart, antaget af nogle sla-

viske Folk, 246.

Cædmon^ s. Thorpc,

Cdslin, s. KosUn,

D.

Dadb, hedensk, i det gamle Norden, 102

o. f.
;

jfr. Navnfæste*

Dagens Vognhestes Ore og Hov siges

at være betegnede med Runer, 142.

Dagrun (Dagens Rune), et kvindeligt Egen-

navn, 128.

Dagsnås^ s, Salehj,

Dahlmann, bidrager til en i Staden Sles-

vig paa Gaden henkastet Runestens

Conservalion , 476.

Dain stiftede (opfandt eller indforte) Ru-

nerne blandt Alfer, 144.

Dan^ Konge i Danmark, Rigs og Dana's

Son (efter Arngrim Johnsens haand-

skrevne Optegnelser fra Membraner,

som for længst cre tabte), 140. Nav-

net forekommer i adskillige danske og

svenske Runeindskrifter, 192.

Dana, Rigs Hustru, Kong Dans Moder,

140; s. Dan*
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Danmarlis gamle Runcmindesmærker (hvor-

til dc i Skaane, Ilalland, Blcking og

Slesvig her regnes) 17, 18, 19, 25, 140,

147, 148, 151, 154-55, 173, 177,

178, 179, 183-85, 187.95, 204-205,

207-208, 210, 241, 261, 272, 323-

24, 327, 333 -35, 337-38, 342, 348,

387-485, 514, 516, 519, 530-35,

543-55, 578 79, 585-94, 595 96,

617-58; ]{v. Færoe, Island, Grdnland.

Dansk Runcrækkc (eller Alphabet, efter

Liljegrens Benævnelse)
,

ogsaa kaldet

Kong Valdemars Runer, 17.

Dans/fcs Herredomme over England, Nort-

humherland (o. s. v.)> i ældre og nyere

Tider, 95-101. See ellers Harald Hil-

detand, Ring (o. s. v.), Nordmanner.

Dantzig, en der bevaret og kort derfra

funden Urne, med sjeldnc, nu ulæselige

Charaktcrer, 16, 41, 47, 227 o. f.,

619.

Dargun , cn der funden lille Slenpladc

med Runecharaktcrer, 244.

Daugaard, bekræfter, ved et Diplom, Rig-

tigheden af Traditionen om et gammelt

Kloster i Stilvitshorg, 450.

David, til Rongstedlljnd, Proprietær, lader

en mærkelig Gravhoi undersoge (ra. m.),

615.

Demmin, en der funden lille Slenpladc

med Runecharaktcrer, 244.

Depping^s rigtige Bemærkninger, vedkom-

mende Ragnar Lodbrog (den Yngres)

Historie, 116, 117.

Di (Dii, oldnord. Diar), paa en Blyamu-

Ict, der og er betegnet med Runer,

593-94.

Diadem af fiint Guld, med Runeindskrift,

fundet i cn Gravhoi ved Strarup i S5n-

derjylland, 474-75, 586, 656.

Digterdrikhen, den hellige Mjiid, skjænket

af Odin, 143; indeholder alskens Tan-

keruner, 146-47.

Dir {Diri), en af de ældste russiske Vare-

gers Krigshiivdinger, siden Fyrste i Kiev,

267 o. f. Hans Gravhoi, 256.

Diser, Gudinder) paakaldcs i Barnsnod

(ved Runer og Tryllesange), 141. Deres

ovrige Dyrkelse i Nordens hedenske

Tider, 568. De regnedes i Island (til

b'geraed Alferne) til visse Egnes Skyts-

aandcr, s. Landdiser, Landvættcr, Alfei\

Dithinar fra Merseburg bevidner, at de

vendiske Afgudsbilleder vare forsynede

med Indskrifter , indeholdende deres

Navne, 240, 640.

Dithmarschen , om de der brugte IIuus-

mærker, 208.

Divhiationes, s. Carmina,

Djdrup, Sognepræst, 516.

Dobhcl ved Terningkast; Bonner om Lykke

deri til Nordens hedenske Guder og

tillige til Christus og Patriarkerne,

m. n., 377.

Dohigau, dets Bjerges kolossalske Grav-

hoie, 615.

Dodcnnun^ en jydsk Benævnelse for visse

Stendysser, 544; i^rJynovne, Ilmenofm,

Do^foniu i Lilleasien ; der opdagedes 1800

den formeentlig som ældst bekjendte

græske (elles phrygiskc) Indskrift, 295.

Dommer- eller Hovdingstene paa Hedenolds

Tingsteder, i Skandinavien og i Tydsk-

land, 462-63, 465-67; jh. Tingsteder,

Offersteder.

Don (Tanais, Tanakvisl), cn bcrdmtFloå;

fra dens Omegn udvandrede vel vore

Forfædre, ligesom Runernes Oprindelse

af mange udledes derfra, 8. Mange og

85
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store Gravhoie findes der endnu, 253

;

jfr. 254.

Doucc^ Fr.y om cn i det vestlige England

fundet Jaspisring med Runer, 589.

Drahc^ i^r,, om en ved York fundet Guld-

ring med Runer, 589.

Drik^ styrkende og hædrende, ledsaget af

Sange og glædende Runer, 110; frem-

bringende Glemsomhed, skjænkct i et

med Runestave eller Ilieroglypher zircl

Drikkehorn, 107-68 ;
giftig, frcmbaaret

i et Horn , som sprængtes ved ind-

skaarne Runer, 168; i{r. Dig terdrikken.

Drikkehorn^ afbildede paa en dansk he-

densk Runesten, som endnu haves, 459

;

virkelige (af brændt Leer), fundne paa

de hedenske Saxers Offersted ved Schlic-

beu, 412; zirede med Hieroglypher, 167,

og med Runer {tildeels som Modgift),

167, 168, 396 o. f., 40(S; med andre

Indskrifter, 406, 407; betegnede med

Drikruner, 141; kostbare, i Vendernes

Templer, 401, 406; i kristelige Kir-

ker, 404. Skjænkede til Munke, Kan-

nikcr og andre religiose Broderskaber,

406-407. Af Guld, 396 o. f. Solv,

403; Glas, 413; Leer, 412 13. Med
Beslag af Guld, Solv eller Bronce, 408.

Drikruncr (olrénar)^ 141, 147; jfr. 110.

Druiderne pleicde at oplære deres Disciple

i Ilulcr, 163; deres Alphabct, dannet

af Mistelcns Kviste (o. s. V.), 153, 163;

dets Lighed med det ccltibcriske o.s. v-,

285, 636. Deres Gudsdyrkelse, 341.

Deres Stensætninger ligne lildeelsde nor-

diske, 444-45. Deres Emblemer, 545.

Deres ældgamle Tro paa Siælevandrin-

gen, 103. Jfr. Barder^ Træer^ Kviste,

Druidklippcn cllerSinngrun-Alteri Schaum-

burgs Fjeldegne i Tydskland ; cn i dens

Nærhed funden Tavle (eller Brudstykke

af Leer) med nordiske Runer , 608-

609.

Dug
^ indgnides med Blod og Plantesaft

i Panden som en magisk Korsfigur,

samt ansecs, anvendt som Vaskevand

for «Guds Dagbad», og et Beslivttelses-

middel mod Farer, 378.

Duncan^ Dr., redder Ruthwclls-Monumcn-

let fra Odelæggdse, 13, 617.

DvaliUj stiftede (opfandt eller indforte)

Runerne blandt Alferne, 114.

Dvergenes Runer, 144 ; Dvergenes Dottres

Runeslag, 147; jfr. Ellepiger^ Alfer.

Dyhek Gaards Runesten i Skaane , 33 1.

Dyhjjur^ ctslags runologiske Ordgaader,

2?6 o. f.

Dyrhus ^ en svensk Benævnelse for visse

Stendysser, 511.

Dysser^ s. Gravhoie^ Stensætninger^ JættC"

stucr^ Jynovne (o. s. v.)..

Dodes Opvækkelse ved Runer, 110, 100,

173, 174.

E.

Ebbe (Sibbes Son) 438-39.

Ebelioftvig i Jylland, en i dens Nærhed

fundet Urne med Runer, 608.

Eckards Udgivelse af forskjcllige Alpha-

bcler fra gamle tydske Membraner, 221.

Edelbmt (Edbert, Eadbcrt), Northumber-

lands Konge, 95, 97, 98.

Edgar^ Konge af England, 405.

E&re&j nævnes i cn gammel angelsaxisk

Indskrift, 400.

Edvard Confcssor^ 405.

Eegaa Stenen (i Jylland), med Runeind-

skrift fra den hedenske Tid, 17, 444.

Egil Skallagrimson^ en runckyndig Skjald

r



i Islands Hedenold, ridser Runer, som

Modgift, paa et Drikkehorn, 168; hel-

breder, paa lignende Maade, en Piges

langvarige Sygdom, 168; digter Be-

sværgelser til Guderne mod en uret-

færdig Konge og hans Dronning, 169,

og indridser andre lignende paa en

Nidstang, 170; hans Datter Thorgerde

indskjærer i Træ, med Runer, et langt

Digt af hendes Fader, 196; jfr. 199.

Eidal Runesten, s. Sitigcdal.

Einarscn^ Sæmund^ Efterretninger om en

islandsk Runesten fra den hedenske

Tid, 561-62,

Bistrup Runesten, fra Jylland, 414.

Ekcdahts Fortjenester af Sverrigs Rune-

minder, 337, 351.

Elben ^ en i den funden Runesten, 215-

216; jfr. Hamborg,

Ella^ Konge af Deira i Northumbcrland,

119-20,

Ella , en af Harald Hildetands Krigere,

453.

Ellepigernes ramme Runer
j 147; jfr.J//V;r,

Dvcrgc^ Dain^ Æfrun,

Ely i England, om et der fundet Siilv-

skjold med Runeindskrift m. m., 21,

377, 561, 583-81, 654.

EmmerU^ Joseph^ Dr., 580.

Engelhardt^ Stiftsprovst, 503.

Engelstoft^ L., om Runernes forhen al-

mindelige Brug i Island, 22; om mær-

kelige underjordiske Stensluer i Jyl-

land, 522.

England^ er vistnok fordum meget tidli-

gere og hyppigere blevet overfaldet og

tildcels besat eller undertvunget af Nord-

boer end dets egne Kroniker ommelde,

95-101; ]^v. Angler, Ångclsaæcr^ Nori-

humherland.

Ergi (Kraftloshed) , en nordisk Trold-

domscbarakler, (som Binderune), 138.

Erik Blodoxcs Uretfærdighed, gjengjcldt

ved Nidviser og Nid i Ruae-lndskriflcr,

169.

Erik Emundson^ Sverrigs Konge, 114.

Eritzbvrg i Thuringcn; dets mærkelige

Gravhoie og Oldsager, 611; }ir,Oepitz,

Erlendsdn^ (Gudmund)^ Præst, ivrer mod

Runernes Brug i Island, 159.

Eschrichfs Undcrsogelser over de i Nor-

dens ældste Gravhoie fundne Cranier

m. m., 522.

Eskimoer i del egentlige Gronland (saa-

vel paa Vest- som Oslkyslen)
, 574;

i de nordlige Hiiilande, 575; deres

Bygningers Lighed med de nordiske

Kjæmpegrave o. s. v.. 522 o. f.

Espolin^ John^ hans Tidsbcslemmelsc for

Braavallcslaget m. m., 48, 124.

Estherncs (eWerEsthlændcrnes) Runer, 228.

Etely s. Itel,

Etruskernes Skrift ligner Runerne
, 11,

285, 295, 298, 561; deres Gudsdyr-

dyrkelse, liturgiske Vers, Offerskikke

m. m., synes meget at have lignet de

gamle Nordboers, 145, (jfr. 144.)

Eyrafloti (Oreflaaden) , der fordum aarlig

pleicdc at forsamles i Oresund, 80.

Eyrasund^ s. Oresund.

Eyvind Kclda^ 201-202.

F.

Fahretti^ om Gallernes særegne Skrift,

636.

Fadervor (Herrens Btin); forskjellig Over-

tro om denne Bons vidunderlige Kraft

m.m., 381-82.

Falch^ ÉT., Sorenskriver, 492 o. f.

85*
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VaXck^ iV., tilvciebringcr, beskriver eller

oversætter, i hans indholdsrige Tidsskrif-

ter, forskjellige archæologiske Afhand-

linger og Bemærkninger, 9, 476; hans

Oplysninger om Indholdet af Indskrif-

ten paa cn i Staden Slesvig funden

Runesten, 480-82, 651.

Falster^ s. SiSndre fnrkehy.

Falsterho^ forhen Falsterboder^ 80.

Falsterbo -Oddit^ s. Landsodde^ Landore.

Faner^ med magiskrcligiose Indskrifter eller

Charakterer for Seicr i Krig, 63: op-

reislc paa Marken eller ved Husene,

(Wetterfahnen) for at afvende Hagel

eller Lynild, 221-

Fdngamark^ islandsk Benævnelse for Bo-

mærke, 183, 184.

Farsund i Norge, en kort derfra i et

Klippebjerg indhugget Indskrift, med

bagvendte og Bindc-Runer, 201, 511;

andre Oldtidsminder i dets Nærhed, 513.

FaÆc, Dr. IhcoL, Biskop i Lund, undcr-

stottcr det danske Videnskabers Sel-

skabs Committees Undcrsogclscr «vcr

Runamo, 35,

Faxiic i Sjælland, et der fundet Pragt-

smykke af Guld, hvorved tre Braktcatcr,

af samme Præg, med Runeindskrifter cre

anbragte, 655-

Faye.^ Conferentsraad og Amtmand, 516.

Fcll Præstcgaard i Island, 563.

Figuræ literarum dtvinarum^ 220.

Fimhulfrulr^ 146,163; jk, Præster^ ]^ulr,

Fmlappcrnes Runer, 131, 132, 230-36,

359, 534. Tro paa dem eller deres

Trolddom forbydes i de gamle norske

Love, 173. Isaak Olsens Udgrandskning

af deres magiske Kunster m. m., 230-33.

Deres Runebommer, 236. Brug af Ru-

ner blandt dc svenske Lapper, 236,

350-51, og blandt de russiske, 237.

Fiidapperncs Daab og Omskiftelser af

Navne, 102 o. f., jfr. Finner.

Finlændernes Runer (m. m.), 131-32, 228-

230, 235-36, 534.

Finn Ogmundson fra Gidskii i Norge, til-

ligemed hans Broder Skopie, opreise en

Grændsestcn med Runeindskrift, 480.

Finner (eller Finlapper)^ ansees af Nogle

for Nordens ældste Beboere, 522 ; ydede

Skat til norske Hovdinger i del 8de

Aarhundrede, 415; dc norske Kirke-

love forbodc at troc paa dem (eller

deres Trolddomskunster) , 173 ;
jfr.

Finlappcr^ Finlændere.

Finscuj Hans {Johannes Finnams)^ Biskop

til Skalholt, en af Islands lærdeste Hi-

storikere i nyere Tider, 124; jfr. Finn

Johnsen^ hans Fader, med hvem han

ofte sammenblandes af fremmede For-

fattere.

Fischer^ de, Justitsraad og Herredsfoged,

516.

Fjolners (Odins) Monogram, anvendt til

Trolddom, 166.

Flathållar (isl. Ilathdlur)^ (lade Heller

eller Klipper i Bleking, 35.

Flegehall Runesten i BIcking, 451.

Flekkuvik i Island, cn der værende Rune-

sten fra Landets ældste hedenske Tid,

559-61.

Flemlosc Stenen i Fycn, med Runeind-

skrift fra Hedenold, 17, 324.

Flok (flokkr)^ oldnordisk Benævnelse for

Afdelinger af Love eller sltirre Digte,

153 o. f,

Flokastcinar (Flokes Gravstene) i Island,

448.

FlUgel, 258.

Forchhammer om ældgammel Kullur
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paa 0erne ved Sonder -Jyllands Vest-

kyst, 9 ; hans Undersogelser over Mak-

lamo, 36, 4.2, og over Runamo, 36-

41, 43, 47, 57, 60; om de Slenarlcr,

«f h\ilkc forslvjcllige nordiske Ruae-

slenc bestaae, 392, 470, 557.

Fornyr&alag ^ de gamle Digtes Verse-

maal, 374; jfr. Galdralj6&^ Galåralag^

Starka&arlag^ Tryllesangc.

Forshede Runesten paa Finnheden , 92,

313.

Fortunatus Vcnantius^ om Runer i Tydsk-

land, omtrent A. C. 550: 53, 54,

indskaarne paa Træ eller Bark, 176,

217.

Fosjc Runesten i Skaane, 334.

Framvardens Khppeindskrifl med Runer,

i Norge, 509-514.

Frankernes ældste Skrift, 289-91 ; de

meentes fordum at nedstamme fra de

Danske, 15S, 175-176; jfr. Mittcl-

Franken.

Frederik^ Arveprinds til Danmark, hans

store Fortjenester af Nordens Oldtids-

minder, 387-91; jfr. Jwgerspriis,

Frederik Carl Christian^ Kronprinds lil

Danmark, lader adskillige Gravhoie ved

Jægcrspriis aabne, hvorved mærkelige

Oplysninger tilveiebringcs, 523-24.

Frederik den Forstes Fortjenester af Sver-

rigs Runeminder. 337.

Frederik den Trcdie , befaler al danske

Runestene skulle flyttes til Kjobcnhavn,

442.

Frederik den Sjettes Omhu for Nordens

ældste Mindesmærker, 18-19.

fm, (»cir, Frcy, Pro), en af de gamle

Nordboers Guder, 66, 137, 1.69, 313-

14, 363, 401, 590. Efter ham op-

kaldes Runen den forste i Alpha-

betel, 136 ^ den gav igjen sil og hans

Navn lil den forste Afdeling af Rune-

Alphabelct, som kaldes «Frei*s Slægl»i,

633; hans Slægtninge eller Afkom

(efter Nordboernes gamle Traditioner)

deelloge i Braavalleslagct, 90-91 ; hans

Monogram i Runer, 313, 363.

Freia
^

paakaldtes fordum ved Runer og

Tryllesange, 141,

Frcir^ Frcyr^ s. Frci,

Freisnitshcrg^ 610.

FrcucheUy Sognepræst, 591,

Fridirun (oldnord. Fri&run)^ - 130.

Friedldnder^ Benoni^ i Berlin, besidder en

ved Kiislin i Pommern fundet (og hor

afbildet) Guldring med Runcindskrili,

222; meddeler en Tegning af samme,

656.

Frigga^ dyrkedes med OfTringer, Bonncr,

Tryllesange og Runer, 71, 141; hun

paakaldes endnu i Svcrrig af overtroiske

Almucsfolk, 601-602 ; hendes Mono-

gram anvendt til Trolddom, 166.

Fnis^ Christen^ til Kragerup, Rigskanzlor,

187.

Friserne^ regnedes tildeels fordum til Nord-

albingerne, 176 ; deres Rhabdomantie,

136; jfr. Nord~Frisla7id,

Frodeho paa Færoerne; forskjellige der

fundne Runestene, 444, 556-59,

Fr.dhn^s vigtige Oplysninger fra arabiske

Skrifter om Norden og de varegiske

Reiser, 250, 256 o. f. ; om de ældste

Russers Skrift. 257 o. f., 640.

i^ro, s. Frci,

Froso Runesten i Jemteland, 323-

Ftiglsang
^

iV., om ostindiske Tcmpelhu-

ler, der ligne Danmarks saakaldte Sten-

altre, 544.

Færoiske Runer; maae tildeels læses fra
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Hoirc til Venstre, og bestaae tildeels

af Binderuncr, 206, 31.9, 555-59.

Fohr^ Spor til ældgammel Cultur paa

denne 6e, 19; om de der forhen brugte

Huusmærlier, 208.

G.

Gdnds Uuiieslen i Sverrig, 326.

Gårdby paa Oland, en der værende Sten

med Bindcruner, 205.

Gdrdstanga^ s. Ostre Gdrdstanga.

Gagndagr^ en oldnordisk Hoitidsdag, næv-

nes i en gronlandsk Runeindskrift, 575,

Gaimard^ Paul^ Dr., 570.

Galder (Galdr^ Galdrar^ angelsax. Galdor^

gammel Hoitydsk kaistar) ^ en Art af

Trolddora, især udfort ved Sang, 173,

202, 374-80; jfr. 83, 85, 602 samt

607; forbudt i norske Kirkelovc, 177;

Jfr. tre hernæstefter folgende Ord, samt

Trolddom^ TrylUsangc^ Besværgelser^

Runer.

Galdralag^ Trolddomskvadenes Versemaal,

374-75, 378; jfr. 376-80, 386, samt

Galder^ Galdralj6&^ Galdrastafir,

Galdraljoå^ (dira carmina^ incantationes)^

Tryllesange, 173, 176, 177, 384, 386,

602; forskjellige Prcivcr af saadannc

blandt Nordboer og Angelsaxer, 374-

79, 602; jfr. Galder^ Galdralag ^ o.s,y,

Galdrastafir^ Trolddomscharacterer, 139,

164, 174, 584, 591-96, 597; jfr.

Runer
,

Troldruncr^ Trolddomscharak-

terer.^ Signeruner^ Gapi^ Ginfaxi ioM.)^

Galder,

Gallehus^ de kostbare, nu odelagte. Guld-

horns egenth'ge Findested, ved Lands-

byen Mogeltcindcr, nær ved Staden Ttin-

dern i Sonderjylland eller Herlugdom

met Slesvig, 402, 406, 41^; jfr. Gu?(?-

/iom.

Gallernes formeentlig ældste Skrift, ligner

meget Runerne, 28 1, 295, 296, 297,

298,299, 300, 301, 309; jfr. 8, 627,

628,

Galsted i Jylland, et der fundet Guldbrak-

teat med Runer, 597.

Galtastenar i Blcking, s. Runahallar.

Gapiy en islandsk Trolddomscliarakter el-

ler magisk Bindcrune. 139; den kaldes

ogsaa Gapandi (Gabende), 595.

Gard (Garfir^ Gar&r^ Gar&ur)^ en af Ha-

rald Hildetands Skjalde og Kæmper

65, 82, 87-94, 299-300, 355; om
Navnets Ælde og Afændringer, 355-56

;

jfr. 190.

Garderige^ {GaT&artki)^ en oldnordisk Be-

nævnelse for en Deel af Rusland, 75,

83, 267; s. Vareger^ Russery Igor.

Gardstang (m, m^)^ 92; (jfr. Gårdstånga),

Garstang^ 92.

Geijcr^s Mening om Runerne, 7; Bemærk-

ninger om svenske o, fl. Parallcler til

Runamo-Indskriflen, 64; om Braavalles

Beliggenhed, 81; om visse gamle Nord-

bofyrsters saakaldte Erobringer, 95, 88.

Geisilige^ de christnc, have lit viist sig

som Runernes Forfolgere, 152, 159, 177,

179, 233, 246; jfr. 350-51.

Gcorgi's Efterretninger om de russiske

Lappers Charaklercr og Hieroglyplier,

235.

Gerdc^s Kjærlighed til Frcir, fremtvunget

ved magiske Binderuners Indskjærclse,

m. m., 137 o. f.

Gerestad Runesten i Sodcrmanland , med

bagvendte Runer, 349.

Ércrmancrncs Rhabdomantie, 135; Brug af

Skrift, 136, 156 o.f., 215 o. f., 608-
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615; lildeels svarende lil Nordboernes

Kvislruner, 156 o, f. ; Chatternes Skrift

i Særdeleshed, 156-58, 614; jfr.215-

16, 621; sec ellers iiwner, Tydske An-

gelsaxer ^ Grimm,

Gcsmius^ hans Undersogelser, over Phoe-

nicierncs Skrift m. in., S, 295-96, 298-

99, 301, 312, 418, 626, 628; over

de saakaldte sinaitiske ludskrifter, 259.

Gelerne^ have riincligviis kjcndt Skrift i

i ældgamle Tider, 223.

Gcttorf i Holstein, paa dets Kirkes Muur

secs Charakterer, der ligne Bindcruncr,

192.

Gidskiislenen i Norge, med Bindcruner, 202.

Gjenfodte^ troedes i det gamle Norden ad-

skillige beromte Personer at være, 71,

103 o. f,; jfr. Sjælevandring,

Gjcrde i Norge, en sammesteds værende

Runesten, 342.

Gjcssingholm Runesten fra Jylland, 443.

Gigerommen^ en svensk Benævnelse for

visse Stendysser, 544; jfr. Jynovnc^

Dodenuun^ Hiincnofen,

Gilberga Runesten (i Svcrrig), 438.

Ginfaxc^ (den gabende Hest), en islandsk

Trolddomscharaktcr eller magisk Bin-

dcrune, 139, 166, 595; jfr. 170, 171.

Gjæsler^ (saa kaldte) ved de byzantinske

og nordiske Hoffer, 247.

Gjiirningave&r^ et ved Hexerie formccnt-

lig fremkaldt Uveir; jfr. Gorningar.

Glagolitisk Skriftart^ brugt af nogle sla-

viske Folk, 248; jfr. 242, 244-46.

Glas^ igler^ glesum^ Rav ?), derpaa indrid-

sedes Runer, 143.

Glastottbtmfs Abbedie og dels Kirke, 405.

Glavcndrup Runesten, med en hciist mærk-

værdig Indskrift fra den hedenske Tid,

opdaget og frelst fra Odelæggelse ved

Vedel Simonsen, 17, 82-83, 205, 323,

437, 448.

GIan selsdrik^ en magisk, i et med Runer

eller Hieroglypher betegnet Drikkehorn,

167.

Glcnstrtip Runesten fra Jylland, 443.

Glimmingestenen , med Runeindskrift fra

lledendommcn, 17; 448.

Glinka's Efterretninger om Gravhiiie og

Indskriftstene i Rusland, 247 o. f. 619.

Gnihe^ i danske Stcdsnavne; Ordcis Op-

rindelse og Betydning, 483-81.

Gneus^ s. Granit-Gncus.

Gobdas (o. s. v.), s. Runebomme,

Gode eller Præste- og Hovdingdommerne

i Island vare arvelige i den licdcnske

Tid, 462, 167.

Godefrid eller Godfrid^ Gotrek^ dansk

Konge (henved 803); med ham begynde

Middelalderens islandske Annaler, med

Hensyn til deres Berettiinger om Nor-

dens historiske Begivenheder, 121; hau

ommeldes af de frankiske Annalister

henved 804, 126; han sogle ivrig at

befordre Staden Slesvigs Handel, 415.

Godrun^ (Gudrun^ Gudernes Rune), 129.

Goffliisa^ liuncsten i Sverrig, 326.

Goldrun^ (Guldets Rune), 130

Gommor^ Eng, sec SiilvUshorg,

Gordon!s Afbildning af Rutiiwell-Monu-

mcntet, 13, 617, 619.

Gothernes Oprindelse fra Asien, 134-38;

forskjcllige Benævnelser i Norden, 158;
jfr. Gctcr^ Moesogothcr^ Alancr^ Osser^

( OsseterJ,

Gothland^ Gotland^ see Gullaud,

Gottorffs forhen liertugelige Bibliolhek;

særegne Runer derfra eller fra sles-

vigske Monumenter meddeles O. Worm^

475.



680

Graah's Underretninger om Gronlændcrnes

Bygningsraaade, 526. Opdagelse af Ost-

gronlands Beskaflenhed og af det nord-

ligst fundne gamle Skriftrainde, (i Ru-

ner), 57. 59, 575, 651.

Graptammcr^ 544; jfr. Kummcl^ Gravhoie,

Grams Mening om Runernes Oprindelse,

10; om angclsaxiske Runer paa det

sidst fundne tonderske Guldhorn, 396,

402, 408; om tvende danske Fyrster

af Navnet Ragnar Lodbrog, 109.

Granit-Gneus i Skaane og Bicking, 36 o. f.,

61 ;
paa Runamo, især 38-39, og Ma-

klamo, 3i-42; paa Bornholm, 37.

Graucr's Skrift om Guldhornene, 396. 444.

Gravhoie (med Runestene) i Norden, 17,

189-9 1 , 203, 204, 255, 333-34, 387-89,

541, 465, 475, 483-84, 492-94, 497-

500, 514-38, 544-47, 547-49, 554,

559-60, 561-62, 562-64, 651-52, 654,

656; raeffet gamle, paa Ilertugdommet

Slesvigs ostiige Ger, 9 ; Gravhoie m. m.

i Thiiringen (i en af hvilke cn nordisk

Runeindskrift er funden) 608-15; ellers

iTydskland, 156 o. f., 251, 542-43,

658; Gravhoie og Indskriftstcne i Rus-

land, 249o. f., 256, 258, 521; Grav-

hoie som Boliger for Levende, 528-29

(jfr. 522, o. f.); Gravhoies forskjellige

Benævnelser i Island, 448; mange af

dem sces der at have været omgivne

af Hegn eller Gjærde, 562; jfr, ifurn/,

Jættestue,

Gravol^ s. Liigbcgjamgelsesskikke.

Gregorius den Store, Pave, sogte med

Iver og Held at assimilere Hedenskabets

Fester, Skikke o. s. v, med de kristelige,

J60, 405,

(Srcgorius l'uronensis^ om Frankernes ældste

Skrift, 289-90; om deres magiske Ce-

remonier, 340.

Grendsteen Runesten i Jylland, 324-25,

Gren- eller Kvist -Runer, 133 o. f.; i

Runamoindskriften, 149 o.f., 159; jfr.

Kvistruner^ Limrunar,

Grevinge i Odsherred i Jylland; en mærk-
værdig Overligger (med sære Figurer

eller Charakterer) i en tæt derved lig-

gende Riise, 484-85.

Grey^ G, jF\, hans Aftegninger af sinai-

liske Jndskriflcr, 259.

Griffel, s. Stylus,

Grimhildcs Trylleruncr, 167.

Grimm, Jacob, Bemærkninger angaaende

Runernes Oprindelse m.m., 135, 340,

341 ; om de vendiske Runer i Særde-

leshed. 241-43 ; om angclsaxiske Runer,

327, 620; om Hilde, 357; om Ger-

manernes OfTcrgildcr, 402; om deres

Offer- og Tingsteder, samt de der un-

dertiden satte Hovding- eller Dommer-
stene, 463; om deres hellige Lunde,

hvis Efterligning Templerne bleve, 464

;

om tydsk Overtro m.m., 603,

Grimm, IF. C, hans store Fortjenester af

Tydskeres, Angelsaxers og Nordboers

Runeliteratur, 11, 12, 13, 16, 17, 24,

129, 156, 159, 215, 217, 275, 277,

281, 290, 293, 333, 334, 336, 342,

o. f., 347, 616 0. f., 619, 621-22,

624, 625, 626, 629, 645; Bemærk-

ning om Runamoindskriften, 157 o.f.;

om angclsaxiske Runer paa det sidst«

fundne tonderske Guldhorn, 396, 408;

paa Lccragcr- (eller Bjorketorps) Stenen,

420-22, 425-29, samt paa den forst

opdagede Indskriftsten fra Solvilsborg,

445-447, og paa en Sten i Tune eller

Thunoe Kirkegaardsmuur i Norge, 486

;
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om Jndskriflstenen fra Ruhcnthal, med
dens forsle rigtige Afbildning)

, 5å3;

om Venders og Slavers Runer, 637;

han troer, at de lydske Runer ned-

stamme fra de nordiske, 176, 530.

Groa^ en hedensk Troldqviiide i et efter

hende opkaldt Eddadigt, 601-602.

Groa, en hedensk Troldkvinde i Island,

571-72.

Grotcfend^ C, L, (jun,)^ Forklaring over

de cugubinske eller iguvinske Tavler,

145; om det græsk-etruriskc J,, 561;

over ccltiberiskc Charakterer, 626-27,

629, 630.

Grolius^ Ihigo^ hans Mening om Runer-

nes Oprindelse, 8.

Grunåivig^ N, J'\, hans Oversættelse og

Bearbcidclse af Scigubrot, 67-68, 86,

88; Rerigtigende Anmærkninger til Tcx-

ten, 79 ; Oversættelse af Saxo, 86-88 o, n.

Grækernes blomstrende Colonier ved det

sorte Hav, i de Egne, hvorfra vore

Forfædre rimeligviis udvandrede til de

nordiske Lande, 8; i Gallien, 8, 9.

Deres Skrift (især den ældste), ligner

Runerne, 217, 284, 294, 295, 296,

298, 301, 311; dens sandsynlige æld-

ste Forbindelser med Runeskriften ad

forskjcliige Veie, 8; jfr, 284. Græsk

Indskriftsten blandt Gravhoie i det In-

dre af Rusland, 248-49, 250; græsk

Skrift indfiircs tidlig blandt adskillige

slaviske Folk, 245 o. f., 248; jfr. Ar-

kadisk^ Pelasgisk,

(ihrwndscsteiie med Runeindskrifter, 479-

82, 492, 500-501, 502-503.

Gråter, F. i>., 217, 602, 625.

Grondal Skovs Runesten i Jylland m. fl.,

325.

Gronland^ dels Ommeldelse af Saxo, 89-

90; gronlandske Runeslcne, 206-207,

574-78, 654; gronlandske Binderuner

m. n., 206-207, 334, jfr- 200; sce

ellers /(/ah/io, Kingiioarsuk; formodent-

lige Tredelingsruner i en gammel Mem-

bran, 161; jfr. Gronlænderc.

Gronlændcre, de gamle, deres Runeskrift,

s. Grønland. Deres Retskrivningsmaade,

575; Maalruner, (paa Hvalrostænder)

med uudslettelig riid Farve, 511; l*inge

Reiser for Jagtens og Fiskeriets Skyld,

576; Opdagelscsreiscr til Amerika, 286.

Gronsiensgang i Maklamos Granitllade, 42.

Gudmundsen, John, kaldet Maler eller den

Lærde; forfulgt i Island for sin Rune-

kyndighed og Trolddomskunster ra. m.,

men beskyttet af Ole Worm i Danmark,

159.

Gud, {Gu&, Go&), synes at betegnes ved

Runen K eller X, 577, 597.

Guld, derpaa indridsede Runer, efter Ed-

dadigtenc, 143.

Guldhorn, det i Nærheden af Tondern

(ved Mogel-Tondern og Gallehus) 1734

fundne; dets Indskrift er affattet i de

saakaldte lydske eller angclsaxiske Ru-

ner, 12, 396-400, 656 ; Grauers For-

klaringsforsog billiget af Outzen, 414;

Grams (endnu ikke i Trykken udgivne)

Afhandling derom, 396, 402, 408;

P. E. Mullers Prisskrift derom, 402 o. f.,

408, og om Guldhornenes Oprindelse,

417-18; W. Grimras Mening om Ind-

skriftens Runeait, 396; BrynjulfsensFor-

sog til dens Forklaring, 409. End andre

saadanne: af Thara
, 412; Kopp 410;

Rask (ei for udgivet i Trykken), 410-41;

N. M. Petersen, 411; Bredsdorff, 12,

396-399; et nu forst bekjendtgjort,

86
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397-400; jfr, Ilenneberg. Om Guldhor-

nenes og adskillige andre (tildccis med

Runer betegnede) fordum kostbare Drik-

kehorns sandsynligste Bestemmelse og

Brug, 400-416; jfr. 293, 348.

Guldmynter^ Overflod deraf i Norge i det

8de Aarhundrcde, 125, 416; slaacde i

Rusland af Wladimir den Store o. 11.,

272, 273; de bares tildcels som Hæ-

derstegn, 273-74, 279. De byzantinske

Mynter efterlignedes af Russerne og

Qere Folk, 273-274. Sce ellers nrah-

teater^

Gulland^ Gothland (Gotland): en i denne

des Midte befindtlig flad og rund Sten

med indhugget Indskrift i Binderuner,

af det ældste Slags, 63-61, 649; en

gammel der skreven Runekalender 59-5-

96. Oens gamle Sprog ligner megel

det islandske, 596.

Gunderup i Jylland; tvende der værende

Runestene, 554.

Gundheim {Gunnem eller Gunnhdm) , i

Norge, en der værende mærkværdig

Kjæmpehoi, 391; jfr. Jægerspriis.

Gunhildj norsk Dronning, kaldet Konge-

moder; Besværgelser mod hende i en

Runeindskrift (m. m.), 169-70.

Gunhild^ den danske Konge, Svend

Estridsons Datter; hendes Navn med

forgyldte Runer paa et udskaaret Cru-

cifix, 586.

Gunnar (hunar) Eier og Bruger af mange

forskjcllige Stempler til nordiske Rune-

mynter i Middelalderen, 209-210; jfr.

391.

Gunvald^ Son af Rohaldj en hedensk Ta-

ler (Dommer, Hovding eller Præst) i

Sjælland; om en Runesten med en ham

vedkommende Indskrift, 457 o. f.

Gunvald^ en af de forste Kristne i Norre

Jylland; hans Ligsten med Runeind-

skrift, 550-51,

Gustaf Adolph den Stores Fortjenester af

Sverrigs Runeminder, 336-37.

Goransons Forklaringer over svenske Ru-

neindskrifter, 5, 6; hans Udgivelse af

Bautil, 336 o. f.; Afbildninger efter

samme Værk, 652-53.

Gorningar (gjiirningar) ^ en Art af de

gamle Nordboers Trolddom, 202; jfr.

Giomingavc&r,

n.

Ilaarliiv Hoi i Sjælland, 382.

lladdcby^ s. Hedeby.

Ilagallj s. Hagl,

Hagc^ Grosserer, 521-22.

Hagen^ von der; om Hovedanledningen til

Volsungdigtenes Opbevarelse i Norden,

123; hans ingcnieuse Forklaring over

et Eddasted om Runer, 167; jfr. 650

og Tab. Xm, Fig, 1 hvor Ordet Hft I?"

forekommer paa en ældgammel Guld-

brakteat; mere herom i en Tillægsbc-

mærkning. Hans Opdagelse af adskil-

lige gamle, for Runologien mærkvær-

dige Alphabeter m. m., 322.

Hagcnowj F, von, Beskrivelse og Under

sogclse over vendiske Runestene m, m.,

237, 637-40, 658.

Hagl^ Hagall^ (Runen !|!); dens magiske

Brug, 162, 381; en Afdeling af Ru-

nerne kaldes Ilagals Slægt, 633.

Haglruner (Hahalruna) , hos de gamle

Tydske, 160, 275; jfr. HagL

Hakon, en dansk Magnat, Thora's Fader,

151.

Hakon den Gode (ogsaa kaldet Adalsteins-
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fostre), Norges Konge (omtrent 940), 1

udgav den gamle Guletingslov , hvori

Trænid (Nid indskaaret i Træ med Ru-

ner), forbydes, 170; jfr, 346.

Hakon Jarl (en vis), i en ældgammel

Runeindskrift paa en i Skaane funden

Stenring (cUer gjennemboret Sten-

skive ) 20, 579.

Hakon Ladcjarl (den ældre) , holdt store

Offergilder, 400.

Uakon Jarl (den yngre), over hele Norge,

20, 590.

Hakon Hakonson (den Gamle), Norges

Konge, underrettes om en vigtig Be-

givenhed ved et Runekjævlc, 53.

Haldan {Halfdan)^ en dansk Oldtidskongc,

71-, jfr. 73.

Haldan den Milde, en norsk Konge i

Hedenold, rig paa Guldpenge, 125, 416.

HallahuU Runesten i Bleking, 452-53.

Halland^ gamle Afridsninger af dels Rune-

stene, 439.

HaUgrimson , Jonas , hans Undersogelse

over cn Vala's Gravsted ved Lcyningsholc

med dets Runesten , i Island, 563-64,

og om Snorre Sturlesons Ligsten med

Bindcruncr, 566.

Hallstrdm^ Jonas^ Provst, 55.

Halvkorsgravc^ s, Jæltestuer,

Halvmaanens Tegn paa Amuleter i ger-

maniske Grave, 599 ;
jfr. Maancdyrkclse,

Halore (Haleyri) ved Oresund , med el

stort Marked i Oldtiden, 80.

Hamhorg^ cn i dets Nærhed funden Rune-

sten, 215-16.

Hammariof i Skaane, om en der fundet

Uing eller gjennemboret Skive af Sten,

med en Indskrift i Bindcruner, 19-21,

568-69, 651; jfr. Nilsson.

//awmcrc (af Sten, Metal eller Rav), brugte

i Oldtiden, deels til Krigsbrug m. m.,

deeis som Smykker, Amulctcr, Thors

Emblemer eller Sindbilleder, 580, 590-

591; s. Ste7\ha7n7ncr,

Hamper^ hans Afhandlinger om Runeind-

skrifter paa kostbare brittiske Ringe,

589; jfr. Ras/c.

d'Hancarville ansecr nordiske Runer for

pelasgiske Bogstaver, 280.

Handelen mellem Norden og Osten dreves

med Iver i Oldtiden over Ostcrsoen og

Rusland, ad den varegiske Vei, over

det sorte og kaspiskc Hav (o. s. v.),

253-54, 275.

Handelsmærker ^ nedstammende fra Ru-

nerne , 208-209 ;
jfr. Bomærker^ By-

mærker^ J/wMsmær/cer, Fångamark*

Hansen^ Constaniin^ (nu kongelig Byg-

mester i Grækenland) aftegner mærke-

lige Oldtidsminder i Ods-Herred, 484.

Harald; et svensk Rune-Monogram af

dette Navn, 365; jfr. 347.

Harald Gormson (kaldet Blaatand)^ Dan-

marks Konge; han synes og at være

bleven kaldet den Gode^ 70; Runeind-

skrifter fra hans Tid, 17, 25, 69-70,

194, 295, 325; hans Yltringer om
Ragnar Lodbrog (den Ældre) som Dan-

marks Enevoldskonge, 114; jfr. I'w/a,

Mistivi^ Sonder-Vissing^ Thorsen,

Harald Hildckinn (eller Hildekjann)^ synes

at nævnes i Runamo-lndskriften, 66,

317-18, 365, 386; jfr. 68-70.

Harald Hildetand^ synes at kaldes Hildc-

kinn i Runamoindskriftcn, 68-70; han

lader denne Indskrift indhugge , 30.

Hans Levnet og Bedrifter, især efter

Saxo og det saakaldede Soguhrot^ 68-

86; 95, 96, 293, 294; Beretningen

om hans overordentlig hoie Alder kan

86*
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bcroe paa eu simpel Misforstaaelse, 77;

han siges at have havt mange Britter

. i sin Tjeneste, 453. Tradition om

hans hyppige Ophold i Solvilsborg eller

(overhoved) Bieking, 451 (jfr. 84, 93).

Hans Ligbcgjængelsc og Gravhoi, 86-^7.

Harald KlaJc^ Danmarks ftirstc kristne

Konge; hans Krige med Ragnar Lod-

brog den Yngre, il l-io, 122.

llaraldinsk Monument , 27 ; see ellers

Runamo,

Harthgrcpa (Har&grcip) indridser nekro-

mantiske Runer paa en Spaan, 173.

IlausmarJcen (Huusmærkcr) i Dilhmarschen

o. s. V., 208; bruges af Nordfrisernc,

328; jfr. BomærkcT^ Hymærkei'^ Han-

dclsmærlcer^ Fångamark,

Bavamaal {Hdfamål)^ s. Runcsang,

Mavcrslund (eller Haverslev) i Sondcrjyl-

land, en der værende Runesten, 473.

Havruncr (hrmrunar), 141-42.

Ileargc^ Hærg^ s, Horgcr,

Hebræernes Rhabdomantie
, 135; ældste

Skrifttegn, 285 ;
foregivne magiske Cha-

. rakterer, 220-21.

Hedeby {Ileidabær^ Hæ&um^ nu Haddeby)^

ved Staden Slesvig, som fordum tiJdeels

kaldtes saaledcs, 415, s. Slesvig,

Heill delte oldnordiske Ords Betydning

som l'hylacterium, Amulet eller Talis-

man, 20; Ordet udtrykkes ved en otte-

foidig Binderune, 161; (ellers I>ctyder

det Held, Lykke, f. Ex. 147).

Hcimdall (en af Nordboernes ældste Gu-

der) vandrer omkring paa Jorden , un-

der Navn af Rig og underviser sit Af-

kom i Uuncr, 140; jfr. Jarl^ Rig,

Ifel^ Dodens og fJnderverdencns Gudinde,

316 ; hendes Borg besoges af Odin for

at opmane en Vala af Graven ved Ru-

nor og Trolddomsqvad, 146; jfr. HeU
lirun^ Helvede,

Ilclgasorif Th,^ opdager mange forhen

ubckjendte Runeindskrifter i Island, 22,

og deriblandt formodentlig Snorre Stur-

lesiins Ligsten, 564-67.

Helgcland i Norge, 415.

Hcllesdys eller Jlellcshoi ved Snoldelev,

461. 465,

Hellested i Sjælland, længe Peder Syvs

Bolig; den store Hyldehiii i dets Nær-

hed, 463.

Hellirun (Helruner) en oldtydsk Benæv-

nelse for Nckromantie m. m., 130; jfr.

146. S. Hel^ Rune.

Helsingruneme j have en vis Lighed med

Irlændernes Ogham^ 155, og med Ind-

skriften paa en Sien, fundet i en Grav-

hoi ved Ruhenlhal i Weslphalen, 542.

Heltborg Sogns Jættestue , see Ullerxip^

Lundhoien,

Helvede^ (af det oldnordiske Helviti^ llels

Straf) Menneskenes underjordiske Straf-

fested, 385; jfr. Hel.

Henderson^ E. , Aftegninger af islandske

Runeindskrifler og andre Oldtidsminder,

302, 506.

Hcnnebcrg^ Aftegning af Guldhornsindskrif-

ten, 656; jfr, Tillæg og Rettelser.

Henrik Love iidclægger Uhetra, 236.

Henrik den Islc, Konge af England, 406.

He2)burne^ Bonaventura^ hans foregiviie

massagetiske Runcalphabct, 561.

Herjan^ see Odin.

Herla (nu Herlo) i Norge; der opreistes

en Nidstang med Besværgelser i Rune-

skrift , stilede mod Kong Erik Blod-

oxe og hans Dronning Gunhilde, 170.

Herlaugshoi i Nummedalcn, indrettet til

Brug for Levende, 529.
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Herodots (o. fl.) Beretninger om Skylhernes

Rbabdomantic, 131 o. f.

Herrchro^ i Sverrig, Hjul og andre Fi-

gurer, indhuggede dor i Klipperne, 533.

Jlerrestrup^ i Sjælland; dets sjeldnc He-

denoldsmiiidesraærke med Afbildninger

og UuncrC?), 17, 18, 543-45.

Hesscrne eller Hasscrne nedstamme fra de

gamle Chatter, 158.

Ilesteskoe^ afbildede paa russiske Hedeii-

oldsminder, 251 ; brugte i det gamle

Norden, o. s. v., 252.

Heitema^ van, (fra Leuwarden), besecr

Jættestuen ved Udleire, 524.

Heæcric^ see Galder^ Trolddom (m. m.)

Heæeruncr^ see Trolddomsruner (m. m,).

Hcycrdahl^ Provst, dcchiffrerer rigtig en

Uuncindski'ift (fra henved 1190) i Tinds

Hovedkirke, 320.

Hjalmars Ror (eller Rose) i Vest-Got-

land ligner det beromtc ved Kivik, 538.

Hjaltes Minde, en Bautasten, der forhen

havde en Runeindskrift, i Nærheden af

Snoldelcv, 461.

Hihbert^ S., Dr., hans hoist mærkværdige

Beskrivelse over Shetlands, Orkenoernes

og Mans Oldtidsminder, 471; han gjcn-

opdagcr den mærkelige Lancasterske

Runesten o. s. v., 624,

Hickcsj hans mangfoldige Fortjenester af

Britternes Runeliteratur, især ved hans

Værk, Thcsaurus Antiqvitatum svpten-

trionalium), 11, 277, 278, 281, 603,

o. f., 619, 623, jfr. 262; hans Af-

bildning af Ruthwells Indskriften, 13,

619.

Hicrmindj Runesten i Jylland fra den saa-

kaldte Runchoi^ med Indskrift fra den

hedenske Tid, 17.

Hieroghjphcr paa et Drikkehorn, anvendte

til Trolddom , 167 ;
paa oldnordiske

Mindesmærker, 530-34, 538-41, 544.

1 lydske Stengrave, 542-43. Paa Fin-

lappernes Ilcxetrommer, 231-34, 235.

Mexicanske, anvendte for Stamtavler, 547.

Som Bogstavskriftens Grundlag, 508.

Hilde {liilditr)^ Krigsgudindc, en af Val-

kyrierne, 68, 353.

Hilde (Hildur)
^

Dronning af A'CstfoId i

Norge, nedstammende fra Danmark ; den

gamle norske og den nuværende danske

Kongeslægts Stammcmoder, 537.

Hildeger^ Harald Hildetands Farbroder,

faldt i Rusland, 71.

Hildchinn [Hildehjann)^ en formodet Vari-

ation af Tilnavnet Hildetand, 65, 293,

o.f., 353, 354.

Hildcrun^ et gammelt tydsk Egennavn, 130.

HiJfcUngs Tegning over Runamo, 51, 55 ;

udgivet af Sjoborg, 56; — over Kivik

Monumentet, udgivet af Lagerbring, 539.

Hillebrandt, Svcrrigs Rigsantiqvar, om de

saakaldte Stenringe, 21 ; om Bycmær-

ker, 206.

Himlingoie (rimeligviis rigtigere Hiviling-

hoié), et dansk Findingssted for sjeldnc

og skjonne Oldsager, f. Ex. en kostbar

Fibula med Indskrift i de saakaldte an-

gelsaxiske Runer, 16, 338, 413, 656.

Himyaritcrnes Skrifttegn ere forst nylig

gjenopdagede, 156.

en formeentlig Jætitnde eller Trold-

kvinde samt den efter hende opkaldte

Hitarhellir {Hils Hule) i Island, 185.

Hitardaly en der liggende Hule med æld-

gamle Runeindskrifter, 655, see Zyornrtr-

hcllir.

Hjulet^ som nordisk Hicroglyph, 532-33,

544-45.

Hjiirring, el i dets Nærhed fundet forår*
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beidet Ravstykte med indgravede Cha-

rakterer, 590-93, 650.

Hobro ^ en derværende Sten med Bindc-

runer m. m,, 191, 331; den foran^

stalledes gjenreist af Christian den 8dc,

som Kronprinds, SS'!; dets anden (af

Worm ligeledes beskrevne) Runesten,

334, er nu forsvunden, 551.

Hohy i Bleking, 35, 61, forhen Iluhy^

Hughhy, 6 J, 81, 82, 454; i dets Kir-

kes Sakristi hænger en Aftegning af

Runamo ved Hilfeling, 55; dels Old-

tidsminder (som Hoby Alter o. fl.), 84,

93; jfr, Runamo^ Mortjuk,

Hoby-Alter s. Hoby.

Horn i Norge , Findested for en slor

Mængde af Kostbarheder og sjeldnc

Oldsager, 413.

//o/*, (et hedensk Gudehuus) , s, 7/or,

Tempel,

Hof i Vopnefjorden i Island; mange der

i Træ indskaarne Binderuner, 198-99.

Boftollry Tempelskal i det hedenske Is-

land, 402.

Holmj P-, Beskrivelse over Listers Rune-

indskrifter og andre Oldtidsminder,

510-11, 513.

Holmboe j C, A.^ hans Beskrivelse over

kostbare Oldsager og gamle Mynter,

fundne i Norge, 413.

Holmens Klokke i Norge, med Runeind-

skrift,' 493.

Holmgang^ s. Tvekamp,

Holmgård (Cholmogorod) , en oldnordisk

Benævnelse for en Deel af del euro-

pæiske Rusland, 267.

Hopper^ offredes ved Nidslængcrs Opreis-

ning, 171.

Hordeland (Hiirdaland) er vel Angelsaxcr-

Ties Herebaland, 100*

Horn^ bearbeidede i Oldtiden til forskjel-

ligt Brug, s. Jilæsehorn^ Drikkehorn.

Hornbores Sien, s. Kallci^up,

Horne Runesien i Jylland, med Indskrift

fra den hedenske Tid, 17.

Hov {hof}^ Hovgaard; Templer og Hov-
dingsæder i det hedenske Danmark,

402-65, 467.

Hrabanus Maurus om Normannernes Trold-

domsruncr og deres (eller Markoman-

nernes) Alphabel, 174 o. f., 193, 293,

318.

Hringr^ som Monogram i Binderuncr,

306, 307, 360, 385; sec Ring, Si-

gurd Ring,.

HroptcTj s. Odin,

//n6i/, Hughhy s. Hohy,

Hugrunar s. Huruncr,

Huli&shjalmr (den skjulende Hjelm), en

Trolddomscharakter med en saadan for-

meenllig Yirkning, 204.

Humboldty Alexander^ 407; hans Oplys-

ninger om de gamle mexikanske Fyr-

sters hieroglyphiskc Stamtavler, 517;

hans Aandsslæglskab med Linné, 538.

Hximbria (hos Saxo), Gumberland og Nor-

thumbcrland tilsammen, 73.

Hune Runesten i Jylland, 438, 467-68

Huruner (hugrunarj Tankeruner)
, 130,

142-43,

Hunnen-Hugel^ en temmelig almindelig

Benævnelse for tydskc Gravhoie 543;
Uunen-Grab^ Jynovn,

Husby Runesten i Sverrig, 322.

Huusmærker s. Hausmarke^u

Hvamm^s Runesten i Island, 333.

Hvetlanda Kirke i Sverrig; adskillige, i

dens Mure, i ældre og nyere Tider

indsatte Runestene, 448.
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Hvidtfeldt ; hans saakaldte gotliisk-dan-

ske Runealphabet, 560.

Hylandcr^ Sven, opdager allcrforsl den

mærkelige Runeindskrift paa Aakirke-

byes Dtibefont, 325; jfr, Thomsen^

JJyldeJcinnj s. Hildckinn.

Ilyldetand s. Hildetand

Hiincnhett {Hiinctigrah^ HUncnofcn) en al-

mindelig nordtydsk Benævnelse for Ile-

dcnoldsgrave, 5-14 ;
jfr. Jynovn^ Dodcn^

wun, Gigerommen,

Hållristning^ (Isl. helluTisting)^ svensk Be-

nævnelse for Indridsninger af Figurer

eller Charaktorer paa flade Klipper

(som f. Ex. llunamo), 56. Adskillige

saadanne ommeldcs 63, 61, 532-33.

Håmlingc Runesten i Sverrig, 326.

Hæners Monogram i magiske Uuncr, 166.

Hogiomta Runesten i Ostgotliland, 343.

Uorger (horg^ horgur^ horgr)^ cislags hel-

lige Stene eller Sleensælninger i He-

denold, som hyppig odelagdes af Missio-

nærer og kristne Herskere, 341, o. f.

;

deres Odelæggelse befaledes ogsaa i

Tydskland og Frankrige, 342; nogle

staac dog formodentlig endnu i Norden,

544; Hærg Herg (liearge) blandt An-

gelsaxcrne ; ved el saadant hedensk

Hærg kjoLte Angclsaxen Alfred og

hans Hustru Vcrburg et prægligt

Haandskrift med Guldbogstaver, som

endnu forvares i Stockholm, 152; jfr.

AUcrkammer^ Stenaltre
^
Tempclkummel^

Dyrhus.

Hostgildet ^ en hedensk Fest blandt Ven-

derne, 404.

Hiivdinger eller Dommere, tillige Gudernes

Præster i det hedenske Norden eller

Kongernes Raadgivere m. m,, 467; jfr.

Godcr^ Præster.

Hovdingstcnc s. Dommerstene.

j.

Jacobsen {John)^ Sysselmand, hans Afteg-

ning af en ældgammel magisk Rune-

Configuration, 594-95, 655.

Jagthorn^ s. Horn^ Blæsehorn.

Jar&armcn; den hedenske Overtro derom

vedvarer i Norge til vore Dage, 372;

jfr. 376-77.

Jarl, Rigs Son, lærer Runer af sin Fa-

der, 140.

Jarlsson, s. Sigurd.

Jaspersen^ Juslitiarius, hans ypperlige Sam-

ling af Oldsager paa Norschau i An-

gelo, 478; en ham tilhorende ældgam-

mel Runesten af en meget sjelden,Art,

beskievet og afbildet 470-474; jfr.

Barsmark,

Ibn Ali Jacuh el JVedim, om Russernes

ældste Skrift, 257 o. f.; jfr. Fralin^

Fliigel,

Ibn Foszlan (Ahmed hen Foszlan) , hans

mærkelige Efterretninger om Rusland og

Skandinavien i disse Landes hedenske

Tid, 250, 256 o. f., 263 o. f., 640;

jfr. Rasmussen^ Fråhn,

Ideler, s. Målender,

Jelliyige Stenene i Jylland, tildeels med

Runeindskrifter fra Hedenold (over Kong

Gorm den Gamle og hans Droiming

Thyre), 17, 295.

Jenisci^ stor Flod i Sibirien; riidraalede,

uudslettelige Indskrifter paa dens hoie

og steile Klippebreddcr, 512; jfr,

neberg, l{unefjeld\ andre Slcnindskrifter

paa deus Bredder, der ligne Runer,

648.

Jcrtegn (jartct/m), i Betydning af tcssera^



GS8

cuiJ.poXov O. S. V. ; dertil anvendtes un-

dertiden smaa Runestene, 470-71; jfr.

Stcnringj Stentcgn^

Jetter^ s. Jætter,

Igaliko paa Gronland (formodentlig dets

gamle Bispesæde Garde, — Gar&ar);

en der funden Runesten, 576.

Igi {Ige eller Ike^ Inyi) som Mands-Egen-

navn, 393.

Igor (eller Ygor) , en varegisk - russisk

Fyrste; kortfattet Udsigt over hans Lev-

net, 268-70; en Guldbrakteat, for-

modentlig slaaet af ham, beskrives, med

tilfoict Forsog til dens Forklaring, 265

o. f., 655; om Navnets sandsynb'ge Op-

rindelse, 265 ; han menes at nævnes i

svenske Runestenes Indskrifter, 333,

Mrc, om Runernes Oprindelse, 10.

Ildens Dyrkelse blandt de gamle Nordboer

og Perser, s. Offcrild^ Offringer^ Fc,

Vespelt.

Incantaliones , i Nordboernes Trolddom,

ncdskrevcs (i Hedenold) med deres egne

Bogstaver, efter Fremmedes Beretnin-

ger, 175, 176 ;
jfr. JJivinationcs^ Car-

mina^ Akvæ&i^ Tryllesange^ Galder^

Galdralag^ Galdralj6&,

Indernes ældste Magie , 132 ; overtroisk

Bemaling eller Tattovcring af Legemet

med visse Charaktcrer, 133; deres æld-

ste Skrifttegn, 25-26, 647-648; jfr.

Sanskrit , Rask , Jtiltcr
,
Westergaard^

Indo-Skythcr.

Indo-Skythemes Rhabdomanlie, 134; deres

ældste Skrifttegn ere forst nylig gjen-

opdagede, 156; jfr. 25, 26, 647-48.

Indre Marken^ s. Marken,

Indvielse af Runerne, (eller Runekvislene),

naar de anvendtes til Spaadora elier re-

ligicus Brug (senere kaldet Trolddom)

ved Bcinner og Offringer, 143-45, 148.

Odin anraabcs om at vie (hellige eller

beskjærme) Runer, 65, 66, 148, 205,

og Thor ligeledes, 82, 205, 323.

Ingemann^ B. S., hans Grundtræk lil en

nord-slavisk og vendisk Gudelære, 242.

Ingreta Runesten i Sverrig, 326.

Ingvar^ en svensk Ilovding, som foretog

el i en med Fabler blandet Saga (ud-

givet af Brocman) beskrevet Tog til

Ostcrlandcnc, 30, 251; han ommeldes

i forskjelligc svenske Runeindskrifter

paa Stene, 251; muelig sces hans Navn

paa en russisk Sten med Binderuncr,

251; jfr. Brocmann.

Insinger Kirketaarns besynderlige Art af

Bindcruner, 218-21.

Jochim^ Etatsraad, opdager en ældgammel

Runesten paa Gaden i Slesvig, opbe-

varer og beskriver samme, 475, 651.

Johannes den treitciidcj Pave, befaler (Aar

968) at alle slaviske Haandskrifter, om
de end var af gudeligt Indhold, skulde

opbrændes, 246.

Johannes dm to og tyvende^ Pave, fur-

byder al magisk Mishandling af visse

Personers Billeder eller Navne, 384.

Johannis (Christian)^ Professor i Kjtiben-

havn ; del af ham mcddecltc, ved Worm
publicerede gamle danske Runealphabet,

560.

Johnsen {Jonsson)^ Bjiii^n^ fra Skardsaa,

en bekjendt islandsk Bonde og Litera-

tor, 335.

Johnsen (Jénsson)^ Finn^ {Finnus Johan^

næus)^ Biskop over Skalholts Slift, For-

fatter af Ilistoria ecclesiastica IsUm-

diæ^ del vigtigste Værk over dette Lands

Historie i nyere Tider, 124, 602-603;

jfr. F'insen.
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Johnsen^ (Haldor)^ Sognepræst til Slore

Dal i Island, cr den forsle, der har skre-

vet noget om Paradishulen, 569.

Johnsen^ Illuge^ en islandsk Præst, dom-

mes fra Embedet, som mistænkt for

Hexerie, 182.

Johnsm (Jo/m)t en lærd (endnn levende)

Præst i Island, 432.

Johnsen^ Steingrim^ Biskop over Island,

hans Aftegning af Paradishulens Ind-

skrifter, 21, 187, 569-73, 654; Be-

retning om Hulen Snorrarfki paa Thors-

mark, 574.

Jonge; hans Efterretninger om dansk Over-

tro, 372-73, 580-

Jonson {J6nsso7i)^ s. Johnsen^ Jonas*

Jonæ (Jdnsson)^ Årngrim^ undertiden urig-

tig kaldet Jonas\ hans Efterretninger

om Runer, 164, 182, 183, 332, 420-

21, 514.

Jordens ældgamle Dyrkelse af Nordboerne,

Levninger deraf, 372, 376-77; jfr.

Jar&armen, Angelsaxerne forestille sig

Jorden, som hvilende i Guds (ligesom

Hedningerne i Odins) Favn, 377. Jord-

faste Stene tjente til Trolddomskunsters

Udforelse, 602.

Irlænderes fjendtlige Indfald i Bahus

Lehn (fordum en Deel af Norge), Folke-

sagn derom, 316; deres ældste Alpha-

bet som en Efterligning af Træernes

Grene, 155; jfr. Ogham,

Is (Runen |), anvendt til Trolddomskun-

ster, 161; jfr. Isruncr,

Isborsk^ den varegiske Fyrste Truvors

Opholdsted, dets Oldsager, 249-50.

Islands Runemindesmærker m. m. fra æl-

dre Tider, 21-23, 164-66, 168-71,

178-84, 195-99, 276, 327, 330-33,

335, 559-74; dets Hule-Indskrifter især,

21-23, 185-87, 563-74; Trolddoms-

cbaracterer m. m., 139, 147, 159-62,

172-73, 177-78, 314, 594-95; et is-

landsk Digt mod Ilcxeriets forskjellige

Arter, 607; jfr. Runer
^

Olufsen^ (E,)^

Riihs (o. s. V.) ; dets Templer og Offer-

gilder vedligeholdtes i Hedendommen

ved en vis almindelig Skat, 402; dets

ældste Gravminders forskjellige Benæv-

nelser m. m., 448.

Islændere , s. Island^ Runer^ (m, m.) ; de

vare de forstc Opdagere af Amerika,

286, See ellers under Personers og

Steders Egennavne.

Isruncr fordum brugte (ligesom i Island)

i Tydskland, 160; jfr. Is.

Istahy Runesten i Bleking, 451-52.

Isvard^ en Viking; en Runesten sat som

hans Minde (i Thordrup), 191.

Italernes Rhabdomantie, 136 ; deres gamle

Skrifttegn, s. Pelasgisk^ Etrusker^ La-

tin^ Tachygraphie,

J(aKs/c-<;o</iis/irc Bogstaver, 296; jfr. Moc-

sogothisk^ Ulfdas.

Itel {Itu, Atelj Etcl)^ det arabiske Navn

forFlodenVolga (Grækernes Rha o.s.v.),

256 o. f, ;
jfr. den næstfolgcndc Artikel.

Itcl {Itil^ Atcl)^ en stor Handclsstad, paa

begge Sider af Volga, (nu formodent-

lig kaldet Astrakan), 266, 268-70, 271;

jfr. den næstforegaaendc Artikel.

Itug's (nu forsvundne, danske) Runesten

med en Gravskrift over hans Hustru

Gerde, 443.

Juel, Aiels, Juslitsraad, hans Mening om
en af Ullerup Jættestues ConGguratio-

ner, 531.

Julianehoien^ s, Jægerspriis.

Ivar, nævnes i den Indskrift, som er an-

bragt paa den saakialdte pireiske Mar-

19
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morlove, 283 o. f.; jfr. den næstfol-

geude Artikel,

/var, Jall (Jarl)^ synes at nævnes paa en

russisk Sten med Binderuner, 251-52.

See den næslforegaaende Artikel
;

jfr.

Ingvar.

Ivar Vidfadmes^ en dansk Konges, fore-

givne Erobringer iNorthumberlando.s.v.,

73, 95; jfr. 50.

Jyiiovne^ en dansk Benævnelse for visse

Stendysser (ellers kaldede Stenaltre,

Stenkamrc, m. V.), 544; jfr. Hunenofoi^

Dodenuun.

Jurgmsen^ Fr,^ hans Tegninger, Beskri-

skrivelser og Undcrstigelscr over to i

Nærheden af Staden Slesvig fundne Ru-

nestene, 483-84, 653-54; Efterretnin-

ger om forskjclligc andre i Sønderjyl-

land, 534.

Jåderstad Bergs (eller Klippes) Runeind-

skrift i Sverrig, 320.

Jægcrspriis Slot i Sjælland, dets mærke-

lige Oldtidsminder, Gravhoif^ og Jætte-

stuer, lildeels aabnede og undersiigtc

efter Kronprinds Frederiks Foranstalt-

ning, 387 o.f., 522-24; en der be-

varet Sten med angelsaxiske Runer,

388-90, 656.

Jarmstad Runesten (i Sverrig), 448.

Jætterne besværges af Skirner, 138. Fol-

kesagn om dem og deres Bedrifter i

Bleking, 38. Deres Runer, 144 (jfr.

143). Jætteslægtens Troldkvinder brugte

Tommer eller Bidsler paa deres Natte-

farter, 143; jfr. Jættestue^ Thur8{]^urs)^

Frostjættcr ; jfr. Riser,

JæiiestucT (hedenske Kjcmpcgrave) tildeels

med indhugne Figurer og Runer; see

Herrestrup
^

Udleire^ Ullerup^ Jægers-

jjrm, Lundhoi^ Strmrup^ Vdby Sogn.

Forskjellige Undersogelser og Meninger

om disse underjordiske Bygningers

Ælde, Bygningsmaade og Indhold i Al-

mindelighed, 521-30. Lignende tydske

Kjempebegravclser 525-26.

Jokul^ en hedensk Islænder, indridser Ru-

ner paa en Nidstang 170, o. f.

Jolun^ s. Jætte,

it.

Kalendere^ indskaarne i Træ eller Been

med Runer 135, 22:f, 234, 235. En

saadan med nordiske og Angelsaxiske

Runer 402, 634 - 35. En særdeles

mærkværdig paa Pergament 595 - 96.

Beskrivelser og Aftegninger over dem
befalede at affattes og indsendes til

CanccHict, af Christian den 4de, for

Worms Værk over dem (Fasti 'danici)

456, 635. Graters hertil horende Ef-

terretninger (med Hensyn til Tydsk-

land) 217. Idelers Afliandling om Ru-

nekalendere 224. En Runekalender op-

brændes i vore Dage, som en Trold-

domsbog 351.

h'allehy Stenen i Bahus Lehn med frem-

mede, bagvendte Runer, 344-46, 652.

/{allerup Stenen i Sjælland, med en Ru-

neindskrift, der synes at være fra den

hedenske Tid, 17, 430 (jfr. 426),

465-67.

Kaimare KuUe ved Hoby i Bleking, 84.

/Tam, af Been, med Runeindskrift, funden

i Skaane 584-86.

KammerStein's saakaldede Voliv-Stiittes be-

synderlige Bindcrunev 219 ; jfr. 220-21.

Kannus^ s. Runehomme,

Karamsin om Russernes ældste Skrift

258-59.
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Karhrænde^ Karmærke^ i Danmark 184;

jfr. Itomarke (o, s. v.).

Karelim^ det russiske, om dc der fundne

Runestene med Indskrifter, 248 c. f.

h'arvcstokke {KerbhoUzer o. s. v. jfr. Engl.

Carving), Levninger af Skriftens æld-

ste Indstjærclse i Træ, i forskjcliigc

Lande 217. Forhen brugte af Slaverne

og Russerne, 258-59. En stor æUl-

gammcl Samling blev forhen bevaret i

det Briltiske Parlaments Archiv, men

den er, for nogle Aar siden, forsætlig

opbrændt, 217.

KaxaSeatC blandt Grækerne , i Indskrif-

ter, 386.

Kaukasisk Mcnneskestamme , en nu for-

mccntlig undergaaet Art deraf, af min-

dre Statur end den nu sædvanlige,

522, 524.

KcmhU^ John^ hans Afhandling om dc

Angclsaxiskc Runer og Ruthwelis Mo-

numentet 603-004, 616-20. Forkla-

ring over Indskriften paa en Angel-

saxisk Ring, 400. Hans Meninger om

Runernes Ælde og Oprindelse 619.

Forklaring over Angclsaxcrnes krypto-

graphiskc Runer 620.

Kcymajervis Runestcen i Vester Kolhn,

(forhen borende til det Svenske Lap-

land), 350-51.

Kjartan Olafscns Gravminde paa Borg i

Island, med Binderuncr o. s. v. 195-97,

333, 559.

Kjempcgrave ^ med underjordiske Steen-

bygninger, i Tydskland, 525-26. Jfr.

Gravhoic^ Stenstucr.

Kjempelioie^ s. Gravhoic,

Kjer^ Skolelærer i Bodum, hans Under-

sogelser og Efterretninger om Lund-

hoiens Jættestue 515 o. f., 520.

Kicvkr^ hvorpaa Runer fordum udskares,

154 o. f.

Kildrummy Sogn i Skotlaud, dets under-

jordiske Stenbygninger, 529.

Kingitoarsuk Runesten fra Gronland, 206-

207, 320, 334, 447, 574-76, 654.

Kirkcho^ Færoernes gamle Bispesæde, maa

forhen have havt et andet Navn, 555.

Om en der funden Sten, med Binderuner

og bagvendte Runer 206, 349, 555-

56, 652.

Kirker^ kristelige i England, vare forhen

tildecis hedenske Templer 405.

Kirkioall^ paa Orkcnoerne, en ved eller

under dets Domliirke fundet Sten, med

indhuggede Tegn, der tildecis synes at

bestaae af Binderuner, nu forvaret i

Kjiibenhavn, 559; jfr. ClcnicnU

Kirstein^ Kammerraad og Godseier, fi'e-

der den af Worm beskrevne Runcstecn

paa Gunderup, 584.

Kistugerde (Kistegjærdet) i Island med

dels Runesten, see Rafnkelsstadc,

Kivike Monumentet i Skaane (med ind-

hugnc Ilieroglyphcr eller billedlige Fo-

restillinger) 538-541.

/ijær, til Strarup, Kammerraad, opdager

og fremsender et ældgammcit Gulddia-

dem med Runer 474. Jfr. Strarup,

Kjohenhavn'^ 13 Troldkvinder bleve der

ofTcntlig brændte paa engang, 159. De

dertil fordum flyttede og siden ode-

lagte Runestene 443; enkelte af dem,

som undgik Odelæggelsen 443; andre

som ere flyttede dertil i dette Aarhun-

drede og endnu forvares der 443-444.

Ellers nævnes de i denne Hovedstad

og dens Museer bevarede Oldtidslev-

ninger m. m, saa tit, at jeg anseer det

8T*
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for tillrækkeligt al henvise derom til

andre vedkommmende Artikler.

Fiiige (Kogja) ommeldt i Sogubrot som

Forsamlingsstedet for Harald Hildetands

Krigsflaadc, 79.

Klaproth^ Julius^ omhandler de sibiriske

Indskrifter og finder dem at ligne Ru-

ner, 260. Om hans Meddelelse af det

georgiske Alphabet, 328, og om de

kaukasiske Sprog, 354, 154.

Klemensker paa Bornholm; en derværende

Steen med Binderuner o. s. v., 154.

Klemm^ G.^ hans Benægtelse af Germa-

neiTics Skrivekyndighcd, 216.

Eljdgrjot (Stenart til Væveres Brug m. m.)

i Island, en Art af Vakke; 578; /c//rf-

sieinar^ de deraf dannede Væverstene,

577.

Kling^ A. J., hans Beskrivelse og (copie-

rede) Tegning over Leerager- eller

Bjorketorpstenen 421-23.

Klingenherg i Bohmen; de formeentlige

Runer paa det saakaldte Marcoroanniske

Taarn, 192.

Klippermer^ s. Bjergruner,

Klippeindskrifter^ s. Bjergruner^ HdllrisU

ningar^ Sinaitiske Indskrifter,

Klokker^ deres gamle magisk- religicusc

Indskrifter, 221 ; med hele Rune-Al-

phabeter o. s. V. 350, 381, 633.

Kluwcr^ L, 2)., Capitain, hans Efterretnin-

ger om gamle norske Mindesmærker

(m. m.) 497-500, 651.

Kluwer^ Skovrider, opdager og beskriver en

mærkelig Overligger i en Stenrose ved

Grevinge, 484,

Knud den Stores Mynter, ligne de angel-

saxiske, 210. Hans Overherrcdomme

over Deira, 404-405. Jfr. Ulph (Ulpho),

Knudsen^ Bertel, s, Agvilonius,

Knudsen^ H.^ hans i Forening med Pastor

Mohl afTattede historisk-antikvariske Be-

skTivelsc over Snodstrup og Olstykke

Sogne 522.

Kollar^ Joh.^ bohmisk Digter og Old-

grandsker, opdager den bambergske

Sten-Love med Runeskrift, 642.

Kolunda i Sverrig; en der i et Gjærde

indlagt Sten med mærkelige Binderu-

ner, 203.

Koner {fConr)^ Jarls Siin, lærer Runer af

sin Fader, Rig Jarl, og kommer til at

overgaae ham i den Kunst, 140. Ar-

vede Navnet Rig^ ægtede Dana og blev

ved hende Fader til Kong Dan^ 140.

Kongsted^ Districtschirurg, 484.

Kopitar^ beriimt slavisk Philolog og Pa-

læograph 242, 245.

Kopp^ om Runernes Oprindelse, 10, 11;

hans ellers store Fortjenester af Pa-

læographien, 10, 295 o. f., 368, o. f.

Forsiig til Guldhorns-Indskriftens For-

klaring, med Rasks Modbcmærkninger

410.

Kormak Ogmundsons Æresdigt om Sigurd

Lade-Jarl 400-40 J.

iior*, opreiste af de forstc Kristne i Nor-

den, paa Hedningernes ældre Hellig-

domssteder, 483.

Korstegn^ af hedensk Oprindelse, 161-62,

288, 541; andre med tilfoiede Bogsta-

ver 289, 531; som overtroisk Beskyt-

telsesmiddel blandt Kristne, 162, 202,

233, 378; det forekommer og saalcdes

i en gammel norsk Runeindskrift 503.

Jfr. Mjølner^ Thor^ Ægers Hjelm,

Kortum^ beskriver den ved Ruhcntlial i

en Gravhtii fundne Indskriftslcn, m. m.

543.



Krabbe^ Anna^ Frue, bevarer Runestenen

paa Stcnalt med Omhu, 533.

Krabbe^ Niels^ Lchnsmand til Solvitsborg

Slot, 442.

Kraft ^ Beskrivelse over norske Oldtids-

minder 511, 513.

Kraftruner^ (meginrunar)^ magiske 147-

148.

Krdkuindl s. Lo&brokarkvida.

Åress^ Dekan , meddeler Aftegninger af

lydske Bindcruncr 218.

Ercutzhcrg^ ved Staden Slesvig, 483-84;

jfr. Vignupa,

KrMs Gravhoje med underjordiske Sten-

bygninger, samt kostbare og kunstige

Oldsager, 521-

Jiristalkuglcr som Amuleter eller Talis-

maner (betegnede med Indskrifter elJer

Hieroglypher, o. s. v.) 383, 580.

Kristendommen blev forst fuldkommen ind-

fort i Island i Aaret 1016, 106. End

sildigere indfortes den almindelig i

Svcrrig 172. Den blandedes i Mid-

delalderen med hedensk Overlroe paa

mangfoldige Maader, i de nordiske

Lande, s. f. Ex. 160-162, 173-174,

177-179, 182-183, 376-379, 381-83,

569, 577, 594, 602, jfr. 477 (o. fl. St.).

Kristrun^ Christi Rune, et kvindeligt Egen-

navn, 129.

/iro*/csfa-Sten i Upland , med fremmede

bagvendte Runer, 337-42, 652.

Kropp , Thorstein , islandsk Skjald ved

Valdemar den 2dens Hof, 54.

Kroycr^ Præst i Island, 563.

Aj'usc, Undersiigclser over den ældste

russiske Enehersker Ruriks Herkomst

fra Danmarks ældgamle Kongcslamrae,

267, 553.

Kruse^ R. 6?., Eier af Gaarden Sorgenfri i

Jylland, hans Undersogelse og Grund-

tegning over Ullerup Jættestue 516-18.

Kryptographic^ de gamle Nordboers 164

o. f. Anvendt til Trolddom 167 o. f.;

til advarende Breve, 178.

Kummel^ (Svensk, for det gamle kuml^

kumbl^) Gravstuo 544, ogsaa T>dsk i

Thiiringen 6l3.

Kusarski^ om slaviske Indskrifter paa

gamle Hjelme, 642.

Kviste eller Grene, anvendte som Bog-

slavskrift 156, jfr. 153, 155, 163; til

Spaadoms- eller Trolddomskunster, 129

o. f., 143, 149, 160-62, 600; jfr Kvist-

riiner, Grcnruncr^ Palmcruner^ Hhahdo-

mantie^ Lodkastning^ Spaadomskunster,

Kvistruner (limr^nar^ kvistriinar) 142, 149

o. f. 153 o. f. 156; sammes nu mest

bekjcndte Former, 159 o. f. 162; sces

formodentlig paa en varegisk-russisk

Fyrstes Braktcat 274 o. f ; lindes i

tydske Membraner fra det 10de Aar-

hundrede, 275; de omdannes i den

kristelige Middelalder til de saakaldede

Palmeruner 160; dog forfulgtes de

end senere i Island som Trolddoms-

charakterer, med hvilke „Djævelen op-

„byggede sit Rige'^ 159- Jfr. Kviste^

Grmruner^ lihabdomantie^ Runer^ Tre-

delinger (pr\deHur),

Kopinge Runesten (i Skaanc) 438.

Koppen^ P, F, Don, Bemærkninger om
varcgisk-russiske Oldsager ni.m., 248-

250, 254, 258.

Aos lin , cn sammesteds fundet Guld ring

med Runer og Binderuner, 221-223,

656:



694

Lagerbring's Mening om Runerne, 7 ; om

Istabystenens Indskrift, 452; om Kivik-

Monumcntct, 539-40; }k,Iiring^ Mutzell^

Kling
^

Hilfeling,

LagoTuna (logrunar) hos de gamle Tyd-

ske, 100.

Lamadyrkcre ^ en Art af Buddliister, 63 j

jfr. Buddhister.

Lambccius^ ansaae dc Gamles indviklede

Skriftarier for ulæselige Charactcrcr,

288.

Lancastcr (i England), en der opbovarct

Sten med en angelsaxisk Runeindskrift,

624.

Landdisemes Dyrkelse i Island, 568; jfr.

Diser^ Landv ætter
^

Alfer.

Landerup Runesten i Jylland (iidelagt i

vore Dage), 325, 653.

Landsodde^ en Handelsplads i det gamle

Norden, 80; jfr. Falsterhoodde^ Land-

ore^ Skanore.

Landvættcr (Landets Skytsaander eller Halv-

guder, som Dværge, Alfer o, s, v. i

Norge), besværges ved en paa en Nid-

stang indskaaret Runeskrift, 170; jfr.

63. Deres Dyrkelse i Island, 568; jfr.

Landdiser,

Landore^ {Landcyri^ Landora^ Landsodde^

Falsterhoodde^ Skaniire)^ en stor Han-

dels- eller Markedsplads i det gamle

Norden, 79-80, 81.

Langaa (i Jylland) , tvende der forhen

værende Runestene (den ene med Bin-

deruner), 191, 443.

Lange ^ Cancellieraad og Godscicr, lader

en ved Orbek i Fyen funden Runesten

odelægge, 547-48.

Langebvck^ Jacoby siges at have besogt

Runamo og ladet det aftegne, 33.

Lappenberg^s vigtige Bemærkninger an-

gaacnde det gamle Norlhumbcrlands Hi-

storie, 96, 98, 99, 117, 122.

Lapper^ s. Finlapper; de antages af Nogle

for Nordens ældste Beboere, 522, 534.

Laptrumma^ s. Runebomme,

Larsen^ Anders^ i Herrcstrup, 544.

Larsen^ Asmus^ Rodemester, 587.

Larsen^ Jens^ i Kallcrup, 466.

Larsen^ J. //., Professor; hans Beskrivelse

over Odsiierreds og de dertil grænd-

scnde Egnes Oldtidsminder, 484.

Larsker liir]ie paa Bornholm; to der for-

hen værende Runestene, 456.

Lassen^ S., Apotheker; hans betydelige

Samling af nordiske Oldsager solgt til

H. M. Kongen, 608.

Lassen^ Chr,^ Undcrsogelser over den in-

diske og baktriske Palæographie, 26, 51.

Latinsk eller romersk Skrift indfores i

Polen, Bcihmen o. s. v., 246; dens ta-

chygraphiskc Charaktercr, 287, 368-70;

dens civrige Ligaturer og Monogram-

mer, 288-92.

Launstafir^ s. Lonstave,

Laurvig-Ahlefeldt, til Langeland
,

Greve,

586.

Lcake^ opdager i Aaret 1800 den ældste

da formcentlig bckjendte græske (eller

phrygiske) Indskrift, 295.

Ledebur ^ om en ved Koslin i Pommern

fundet Guldring med Runer, 221.

Leerager eller Lerdkra Stenen (nu og kal-

det BjorketorpsiGTicn) med en besyn-

deriig Runeindskrift, 419-40, 656.

Leerkugler , med Hicroglypher , findes i

Thiiringen, formodentlig brugte som

Amuleter, 579; jfr. 608
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Lcerlaag over en Urne, med Runeindskrift,

fundet i Thiiringen, 608-15.

Lecrtavlc (eller et Gadt Brudstykke af Leer),

med Runeindskrift, fundet i det Schaum-

burgske, 609.

Lcei'urne med Runeindskrift, fundet i Jyl-

land, 608; en anden med Indskrift i

ubekjendte Charakterer, fundet i Nær-

heden af Danlzig, 649.

Lcgis(}), G. Tlu^ hans Skrift: «dic Runen

und ihre Dcnkmaler» (o. s. v.) : den der

indforte Forklaring over Guldhornsind-

sknftcn, 409.

Lcif^ Leiv {Lcifr)^ en af Færoernes ældste

Landshovdinger, 558.

Leire (Lcthra)^ Hlei&ra^ Hlci&argar&r^ 90,

459, 461.

Lckii (eller Loko) i Norge, s, Herlaugshoi,

Lene Runesten i Jylland, formodentlig fra

Hedenold, 321.

Lerdkra^ s. Lcerager^ Bjdrketorp,

Lerkaka Runesten i Sverrig, 326,

Lethra^ s. Leire,

Letternes Runer, m. m., 228; jfr. Lithaucre^

Preusser,

Leioetzow^ F,, hans Indvendinger mod de

vendiske Oldsagers og Runers Ægthed,

239 o. f.
;
jfr. Uagenow^ Lisch^ Bulgarin.

Leyningskolar (Slijulhojene) i Island, med

en Runesten fra den hedenske Tid,

562.

Ligamenia eller ligamina (magica) for-

bydes, 340; jfr. Bindsler^ Ptrgamcnts-

strimler,

Ligaturæ^ Latinernes, svare til de old-

nordiske Binderuner, J64.

LighegJængelsesskikkCy oldnordiske , 72,

86-S7; de hedenske Russers, 257.

Liljegrcn^ J. C, hans store Fortjenester

af Runt'kyndigheden, 24, 233, 275-76,

294, 333, 335 o. fl. Sf.; Meninger

om Runer overhoved, 6, 7, 24; om

Binderunernes Monogrammer og deres

fremmede Sidestykker, 365-66. Re-

nægtelse af Runers Indhuggcisc i Sten

i Nordens Hedenold, 7, 57, 58. Hans

lithographcrede Efterligning af «Rures

runor», er (da han kun har kunnet folge

upaaiidelige Copier) urigtig og ufuld-

stændig, 560.

Ltmmgar^ (ct Slags Binderuner) 164; om-

meldes i Skdlda 177.

Limrunar^ 159, (142) s. Grenruner^ h'vist-

runcr.

Lindberg^ J. CAr., Undersiigelser overPhoe-

niciernes Bogstavsformer ra. m. benyt-

tede til Sammenligning med nordiske

og tydske eller angelsaxiske Runer, S,

295-96, 299, 301, 309, 312, 626.

Jfr. Phoeniciere^ Gcsenius*

Lindegaard^ til Lykkeshohn^ Justitsraad,

stiger at redde en Runesten fra 0de-

læggelse og aftegner dens Indskrift 547-

48. Hans Samling af nordiske Oldsa-

ger 547.

Lindenberg^ hans gamle danske Rune-Al-

phabel, 560.

Linderfva Runesten i Sverrig, 344, 433.

Lindeskov i Fyen; dets mærkelige Old-

tidsminder 547.

Lindespan^ s. Span.

Lindholm Ilerregaard i Skaane, i en der-

til horende Torvemose er et Slange-

billedc af Been, med Runeindskrifter,

fundet 649-50. Jfr. Nilsson.

Linné^ giver den forste Underretning om

Kivike-Monumentct, 538; hans Aands-

slægtskab med Alexander Humlioldl,

538.

Lisch^ Undcrstigelser, Oplysninger og Med-
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Meddelelser over vendiske (samt over-

hoved meklenborgske og pommerske)

Oldsager 243-45, 408 ; især over Ven-

dernes Runer 637-38, 648-49, 658.

Lister i Norge, dets Runeskrifter og Old-

tidsminder 509-514.

Lister Dy i Bleking, 429, 440.

Lister Herred i BIcking 440, 451.

Lithaucrs og Preussers Runer, 225-28.

Narbult opdager dem paa forskjelligc

lithauiske Mindesmærker, 612.

Lodhrog {Lotroc o. s, v.) s. Ragnar*

Lo&brdkarlwi&a eller Krdkmnål^ el Digt,

sammensat i den yngre Ragnars Nava

109-iii.

Lodder til Vægt eller overtroisk Lodkast-

ning 589-90. Jfr. Lodkastning
^

Vægt-

lod.

Lodkastning
^

religicus eller overtroiske

Hedenold o. s. v. 134-37, 149, 154,

339 o. f. 589-90. Til Tinge i Is-

land, 208. Jfr. Rhahdomantic
^

Tene^

Kvistruner^ Blotspånn^ Offerskikke,

Logogrypher^ runiske, s. Dylgjur.

Loke; hans Monogram anvendt til Trold-

dom 166.

Lokehall ^ Benævnelse for visse Stendys-

ser i Vest-Gotland, 544.

Lonnich i Tydskland ; dets mærkelige

Tingsted med 3 Hovding- eller Dom-

merstene, 463.

Louisenlmd] nu et Bevaringssted for

tvende mærkelige Runestene, s. Sles-

vig^ Wedelspang,

Lovbjerge , s. Liigberg
,

Logbjerg
,

Lyb~

bershdj,

Love^ fordum indskaarne paa Trætavler

blandt Grækerne (o. fl.) 155 og Nord-

boerne 154; samt Tschechernc og flere

slaviske Folk 245.

Ludvig Philipp de Franskes Konge, foran-

stalter en videnskabelig Expedilion til

Island, 570-71.

Lumbers vestgotiskc Lov, indskaarct paa

Træstave, 154.

Lund i Skaane, muelig nævnt i en Rune^

indskrift 261-62; en nu der værende

Stenring eller gjcnnemboret Skive med
Binderuner, 568-69, 651. Jfr. Lyb-

bershoj^ Nilsson^ Ilammerlof^ Lindholm,

Lnndhoicn eller Lundehojcn med dens

Jættestue, s. Ullerup^

Lundskov Klint ved Lundsgaard i Fyen;

Findesled for en mærkværdig Guldring

med Pchlevi- og Rune - Indskrifier,

586-89.

Lybbershoj ved Lund i Skaanc 463; jfr.

Logberg.

Lydiskc Bogstaver, ligne tildccls Runer

284.

Jjykkesholm i Fyen, 547,

Lyngby Runesien i Jylland, 219.

Læsning overtroisk, i Norge, forbydes

233; i Danmark, mod Sygdomme,

o. s. v., vedvarende til vore Dage 372-

73; i Sverrig ligeledes 601-603.

Lofstad Runesten i Sverrig, 326.

Logberg^ Lovens Klippe paa Islands Al-

ling, 462.

Logbjerget^ paa Mon, af lignende Betyd-

ning, 463; jfr. Lybbershoj.

Liigstoer i Jylland, en der fundet Guld-

brakteat med Runer 596-97.

Liinstave (/aw/isfa/itr), kryptographiske Cha-

raktercr 166, o. f.

Love af Marmor, med Runeindskrift s.

Pireus ; af Sten, med slaviske Runer)

S. Bamberg
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M.

Maahn^ overtroisk, forbuden i Norge, 233.

Maalnmer (wirt/m/irtr), 142, 183.

Maanmis ældgamle Dyrkelse blandt Nord-

boerne o, tL, saml Levninger deraf, 341,

379, 579.

MahiUons udmærkede Fortjenester af Pa-

læographien, 288, 291, 628,636; jfr.

Galler.

Madelung^ Sognepræst, 516.

Magclund i Fycn, forhen et Slot, s. Lin~

dcskov.

Magernes Rhabdomantie blandt Meder og

Perser o, fl., 131-35. Skrivcmaade for

Åhrimans Navn, 38.

Magnaiat)^ en overtroisk Trolddomsind-

viclsc, 147, 173.

Magni^ Johannes^ hans svenske Runeal-

phabet, meddeclt af Bure, 560.

Magni (Olatis)^ om Svcrrigs ældste Rune-

stene, indsatte i Kirkemure, 220.

Magnus den Godes Mynter med Binde-

runer, 210, 335. Oprindelsen til hans

Egennavn, 103.

Magnussen^ Arne; hans Levnelsbeskrivclse

ved Werlauff, 110. Hans Mening om
Soguhrot^ 67 ; om de ældste Trolddoms-

runer, 185.

Magnæus^ Gudmund^ om et Eddasted,

vedkommende Runerne, 339.

Magterne o: Elementerne, Guddommene,
(regin)^ 147,

MaJclamo i Blcking, 36, 42, 57, 60.

Malede Runer (i Oldtiden), 152, 155,

174; jfr. 608-609.

Malcr^ s, Charakterer,

Målrunar^ s. Maalnmer,

Malsta Stenen i Ilelsingland , med en

mærkværdig Stamtavle i Runer, 122,

537.

Man^ Oe, dens nordiske Mindesmærker,

og Runeindskrifter, 471, 607.

Manen (afAander) forbuden i Norge, 233.

Ma7iicus^ Dr., om Ostervoldens Beskaffen-

hed og Retning, samt Omegnens Did

lidsminder, 484.

Manikyiala^ med betydelige Ruiner, hvor-

iblandt man har fundet særegne ubc-

kjendle Indskrifter, 648.

Manrunar (Kvinde- eller Kjærcste-Runer),

606.

Marcomanner eller iVordmanner, deres Skrift

m. m., i Hedenold, 174, 215 o. f.,415 o.f.

Marcomannisk Taarn, s. Klingetiberg,

Marcomanniskc Runer, s. angelsaxiske R.

Margrete Suncsdatter^ Erkcbiskop Absalons

Frænke og Veninde, 404.

Margrete , kaldet den kunstfærdige , cn

Billedskjærerinde i Island (henved

Aar 1200), 585.

Maria Sophia Frederica^ nu Enkedronning

af Danmark, 16.

Mark^ s. Bomærke^ Fångamark^ Hausmark,

Marken^ s. Morken,

Marmier^ X,; om visse norske Biinders

Slægtregistre fra Norges gamle Konger,

forlsaUc til den nyeste Tid, 123. Hans

Deeltagclse i den franske videnskabe-

lige Expedition til Island m, m., 570-71.

Maschf om Obotriternes Oldsager og Ru-

ner, 237 o.f., 637-38, 641-42, 644.

Massagctisk Alphabet, s. Ilephurnc.

Massilianerne ^ (det ældste Marseilles

græske Indbyggere) udsendte Pylheas

paa Opdagclscsreiser til Brilannien og

Norden, 9.

Masson^ om indisk-baklriske Oldtidslevnin-

ger, 647.

88
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Matterthalj iSchwcitz; der indskarcs Con-

traktcr m. m,, i Træ, lige til vore

Dage, 217.

Maurusj s. Hrahanus,

Meder j s. Mager,

Mcgger, Jurgen, Landmand i Wcdclspang

ved Slesvig, opdager og redder tvende

mærkværdige Runestene, 483-81.

Mcginrunar^ s. Iiraftruner,

Meldenborgs Oldsager samt dets ældre og

nyere Forbindelser med Danmark, 614;

jfr, Schweriu^ Neu-StrcUtz^ Rhctra.

Menizel^ Wolfgang^ Kunstblalt; deri crc

forskjellige Runeindskrifter publicerede,

216.

Matrke^ s. Bomærke,, Runemærkc.

Mercurius^ 72, (See Odin^ Wodan^ Voden)»

Mcrschurg i Saclisen, en der i en Grav-

hiii funden Stenkiste med hieroglyphiske

Forestillinger, 543.

Michelsen^ A, L, J., Undersogclse over

de saakaldte „IIausmarken",m. m., 183,

184, 192, 208. Om Nordfrislands

Oldtid, 414.

Midfjord^ (hos Saxo) i Tcllcmarken, ikke

i Island, 89.

Millefoliu7A^ (isl. Vallhuynall)^ ansees for

en magisk Plante, 378.

Mimers Hoved , udtaler Viisdomsord om
Runerne, 112, o. f.

Minde^ {niinni o. s. v.): „Mindesmærke",

en gammclBcnævnclse, 341,433, 4G1,

492.

Mistelen , som Troens Træ og det drui-

diskc Alphabets Element, 153. Over-

tro om den i Sverrig, s. VespclL

Mistivi^ formodentlig en vendisk Fyrste og

Kong Harald Gormsons Svigerfader, cflcr

en nyopdaget Runeindskrift, 25; jfr.

Tofa^ Rohmanriy Thorsen
^
Siindcrvissing.

Mittclfrankens ældgamle Bindcruner, 218,

221. Dels historiske Forening, 218;
jfr. Franker.

Mjiilner (Thors Hammer), s. Thor.

Mocso-Gothcrncs Skrifttegn, 9, 223, 224,

225, 300, 417, 418; i^r. Go thcr, Ala-

?ier, Ulfilas^ Bredsdorff,

Molbech^ Chr,, dceltager i Videnskabernes

Selskabs Committees Undersogclse over

Runamo og affatter den historiske Deel

af Beretningen, 27-36, 42; Oplysnin-

ger af hans danske dialektiske Ordbog,

(m.m.), 151, 160, jfr. 113, 147. Om
danske Oldtidsmindcsmærkcr, underjor-

diske Stenslucr, især de saakaldte Jætte-

stuer, 521, 524; om Stenkamro (og

Stcnaltre), 514; om Finner eller Fin-

lapper som Nordens ældste Beboere,

522 og Celtcrnc som de næstældste,

534.

Moltke^ J. 6r., til Bregentved, Greve og

Statsminister, skjænker 4 Guldbrak-

teater (fundne i Sjælland) tihlccls mod

Runeindskrifter, 5'')8

Moltke^ Å. TK., til Bregentved, Greve og

Statsminister; hans Fortjenester af Dan-

marks Oldsager, 16.

Monc^ hans Undcrsogclscr om Oprindel-

sen til Britternes ældste Skrift, ni. m.)

163. Om de gamle Letter og Esther,

228.

Monogrammer i Runer, (for visse Navne),

166, 190-199, 299, 302, 305, 306-

307, 311, 312, 313, 314, 317; for

7 hedenske Guddommes Navne (som

Trolddomscharaktcrcr), 166. Sigbrits

Underskrift i en saadan Binderunc til-

lige med dens Oplosning, 184-85. For-

skjellige af Navnet Harald, 205, 365.

1 angclsaxiskc Runer, 211-15, 277-78.
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Fremmede, i Oldtidens og Middelalde-

rens Stiil, 288-95, 365, De i nyere

Tider brugelige, 184; jfr. Navne^ Bo-

mærke^ Fdngamarkj Typariurtu

Morkeii^ (Indrc-Morkcn) i Bergens Slift,

en der værende Sten med Runeindskrift,

(af Bale) 202-203.

Mortorp i Smaaland, Bomærker i Bindc-

runer paa dels ældgamle Kirkcdor, 206.

Moster^ en 6e i Norge, forhen elllovcd-

sæde for Tliors Dyrkelse, 506, 579.

Munch I\ Undersogelse over det gamle

Griinland (eller Grenland) i Norge, 90.

Munthe^ hans fortjenslligc Undersiigelscr

over Norges gamle Gcographie, i Ja-

cob Aalls ypperlig udstyrede Oversæt-

telse af de norske Kongesagaer ved

Snorre Sturlcscin o. n., 91. Hans Med-

delelse af en interessant norsk Rune-

indskrift, fra henved 1180, i Tinds

Hovedkirke, m. m., 320. Underretning

om Horlaugshoien paa Leko, 529.

Murray^ om Runernes Oprindelse, 10.

Muurstcrtc^ riidc, brændtes meget lidlig i

Norden, 9.

MiiUcr^ P, redder Herresirups Monu-

mentet fra Odelæggclse, 18; foranle-

diger en videnskabelig Undersogelse over

Runamo, 35, 57. Hans Mening om

Forsiigct til Runamo-lndskriftens For-

klaring , d9-50. Hans Udgivelse af

Saxo, (>7; om Thule o. s. v,, hos samme

ForfattQr, 89, Om de gamle Nord-

boers Slægtregistre, i 11. Om Sogu-

brot , som Bearbeidelse eller Udlog af

den ellers tabte Skjoldunga-Saga^ 126.

Om Guldhornenes Oprindelse ra. ni.,

402-403, 408, 656. Om de ccltibe-

riske Skrifttegn, 285, 402, 408. Om
Kong Valdemar den 2den9 danske

Ranerække, 330. Om Svend Grathes

Afgudsdyrkelse, 404

Muller y lu O., hans Undersogelse over

de indo-skythiske og baktriske Mynters

Indskrifter, 26 ; om Etruskernes blan-

dede Theokratie og Aristokratic, m. m,,

145; om del græsk-clruriske 4^? 561.

Munter
,

iV., Efterretninger , mcddeellc

af ham, om dansk Overtro, 382; om

de i den storre Jættestue ved Ud-

leirc fundne Oldsager, 524 ; om Kivik

Monumentet, 541. Et Brev til ham

om Hieroglypherne i en Stenkiste ved

Mcrscburg, 543. Om en i Fycn fun-

den Pehlcvi-lndskrift, 587. Han skjæn-

ker endeel meget sjeldnc forarbcidede

Ravsager (m. m.) til det Kongelige Mu-

seum for nordiske Oldsager, 591.

Mynter med Runer, 177; nordiske, 209-

10, 335, med bagvendte Runelegendcr,

350; angelsaxiskc, 214-14. Betydeligt

Fund af forskjelligc gamle fremmede,

413; jfr. Guldmynter^ Brakteater,

Muizelly P., om Runamo, 32; om en Ru-

nesten i Siilvitsborg Klosters Ruiner,

450; om en anden ved Jslaby, 451-

52 ; om en trcdie ved IlallahuU,

452-53.

Målby i Skaane, dertil og tildcels derfra

fdrles 3 af Kivik Monumentels Figur

-

stene, 539.

Mddruvallc Kloster (nu Frederiksgave) i

Island; dets Bibliolhck var endnu i det

15de Aarhundrcde i Besiddelse af

Skjoldunga-Sago, 67.

Miicns mærkværdige Oldtidsminder, 462-

463, 591.

i|/o//e/-2onrftr 414; \{T,GallcMs^ Tondcrn,

Guldhorn,

Miihl^ Sognepræst, hans Beskrivelse over

88*
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Snodslrup og Olstytke Sognes Oldtids-

levninger, især Jættestuen ved Udleire

m. m. 324 o. f. 546.

Miiicbro i Upland; en derværende Sten

raed fremmede bagvendte Runer 342,

344, 652.

Miirhy Runesten i Sverrig, 321.

Morch^ jl., Sognepræst, hans tvende Af-

tegninger af Bystenens Runeindskrift,

494-95.

Mortjuk {MoTtjul(d) Landsby i Sverrig,

35, 61, 81.

N.

Nafnfesti s. Navnfæste.

Nagari Skrift, 648.

Nanthilde^ fransk Dronning, iiendes Un-

derskrift 290.

Narhutt^ Th.^ om Lithaucrnes Runer, 642.

Naturvidenskabernes og Oldgrandskningens

gjensidige Vigtighed for hinanden, 4.

Naud (Nod, Runen k) anvendt til magi-

ske Kunster 141, 161.

Navne^ ineddeclte Bom i det hedenske

Norden ved en Art af Daab 102 o. f.

forandredes ofte eflerhaanden saaicdcs

at Tilnavne kom til at gjeldc som

Egennavne 69. Skjulles undertiden, for

Fjender eller Modstandere, af et Slags

Overtro, 102. Mange, for den samme

Person, meentes at være heldbringende,

102 o. f. De omskiftedes derfor tit

af Skandinaver og Finlapper 102 o. f.

;

forplantedes ofte i den samme Slægt

og stode i Forbindelse raed den Over-

tro, at visse Personer bleve gjenfcidle,

103, o. f. ; overdroges til voxne Per-

soner, dog mest som Tilnavne, med

Lykonskningcr og Gaver, 103. Mange

Exempler paa forskjellige Personer i

Nordens Oldtid (mest af samme Slægt)

med de selvsamme Navne og Til-

navne, 103-108. Udledte af Ordet

run (Rune) 129-130. Sondcrhuggedc

o. s. v. af Troldfolk for at forgjore

den Paagjældende, 384. Jfr. Navn-

fæste^ Typarium.

Navnfæste {nafnfesti)^ hvorfra de Nyeres

Faddergaver, 103, 105.

Nederlandene^ Runernes Brug der i ældre

og nyere Tider, 203; jfr. Sighrit^

Westcndorp.

Nedim (c/). Efterretninger om Russernes

ældste Skrift 257, o. f. 640.

Nekromantie (Dodningers magiske Opvæk-

kelse) , Runer anvendte dertil
, 146,

173-74.

Ncricms.^ Laurentius og Olavus ; de af

dem optegnede Runer (eller Runc-

Alphabeler) publiceredes af Bure, 560.

Nestors vigtige Beretninger om Varcgcrnes,

et skandinavisk Folks
,

Indtagelse af

Rusland, deres Historie, Sæder, Min-

desmærker o. s. V. 248, 256, 267. Jfr-

Schecrcr^ Schloszcr^ liruse^ Pogodin,

Neu-Brandenburg i StorhertugdcimmetMek-

lenburg-Strelitz, 230-38. Jfr. Prill-

ivitz^ Rhetra^ SponhoUz.

NewStrelitz i Meklenborg; Efterretninger

om den der i det Storhcrtugelige Mu-
seum bevarede Samling af vendiske

Oldsager (med Rune-Indskrifter, o. s. v.)

og de forskjellige IJndersogclser om
deres Ægthed, 236-245, 637-40, 658;

Jfr. Rhctra^ Prillwitz,

Newcastle upon Tyne^ dets antiqvariske Sel-

skabs Afhandlinger, om en Rune-Ind-

skrift fra Gronland 576. Jfr. 588.

Nid (ni&)^ fordum anvendt mod Nidinger
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eller Nidingsværker, 169-172; for-

budt i to Ilovcdartcr, 170; s. Trænid^

Tungenid* Jfr. Mdstænger^ Nidviser.

Nidsiængcr^ betegnede med Runer, 170;

forbudne i Norges og Islands ældste

Love, 170-7 L. Jfr. Nid^ Nidviser*

Nidviser, 170 (jfr. G7 o. f.). See Nidy

Nidstænger, Trænid^ Tunge^iid.

Nielsen, L C, Gaardeier i Ullerup, opdager

en mærkelig Jæltcslue i Lundhtiicn 514,

o. f,

Nilsson, S., hans store Samling af nor-

diske Oldsager i Lund, hvoriblandt en

saakaldet Slcnring (eller gjcnnemborct

Skive) med cn Indskrift i Binderuner

19 o.f. 578-79, 651, samt ct æld«

gammelt Slangcbillcdc af Been, med

indskaarne bagvendte Runer , af den

tydsk-angclsaxiske Art, 619-50. Hans

for Nordens Oldsager særdeles vigtige

Værk: Skandinaviska Nordens Urinvå-

nare, 21, 578, 581. Uddrag og Re-

mærkninger vedkommende hans deri

anslille Undorsogclser om Eskimoer cHer

Lapper, som vort Nordens ældste Be-

boere, 534. og om de saakaldte Jællc-

stucrs eller Ilalvkorsgravcs Ækle, Byg-

uingsmaadc, Indhold (især med Hen-

syn til Lundhojcns Jættestue og dens

Indskrifter) 521- 530. Hans (o. fl.)

Mening om Celtcrne , som Skandina-

viens næstældste Indvaanere, 534.

lians Beskrivelse over Undersogelsen

af Asahoien i Skaane 525.

Njord {Njor&r^ Njor&r)^ Siifarlens og Rig-

dommens Gud, anraabes om at fordrive

en uretfærdig norsk Konge ud af Ri-

get, 169. Hans Skaal plcicdc at drik-

kes ved Offcrgildcrnc 401,

Noajidcr, Troldkarle blandt Finlappcrne,

ligesom Noijat blandt Finlænderne,

230 o.f.

Nordalbingcr, af hvilke Folk de bestode

176. Jfi*. Marcomanner, Nordmanner.

Nordfrislands gamle Udstrækning m. m.

414; jfr. Michelsen, Outzen,

Nordmanner , {Nortlmumni
, Normanner)

egentlige Skandinaver (især Nordmænd,

eller Danske, 115 o. fl.) tildeels dc

samme som Northalbinger eller Trans-

aWiani, Marcomanni, 175 o, f. Deres

Runer, beskrevne af Middelalderens

udenlandske Forfattere, 174 o.f., som

og udgive Nordmannerne for deres

forslc Opfindere 176, 215. Nord-

mamicnies mange Tog og Erobringer

i forskjellige Lande, 73, 95 o. f.,

115-116, 120, 253-254. Dc kaldes

lildccis Russer af osterlandske og andre

Forfattere, 257. Jfr. Danske, Nord-

mænd, Svenske, Yareger, Russer,

Nordmannia^ en fremmed Benævnelse for

Danmark eller Norge eller og begge

Lande tilsammen 124-25.

Norge, (med Indbegreb af Bahus-Lchn)

dets Rune - Indskrifter 159 , 168-70,

171-72, 173, 177, 200-203, 207,

210, 233, 282, 302, 320, 322, 323,

335 o.f. 342, 344-46, 348, 350,

389, 387-96, 485, 514-38, 622.

Normandiets ældste Riimkronikcr s. Vace,

Urondsted*

Norner, deres Negle betegnede med Ru-

ner, 143. De himmelske , udsende

deres Svaner fra Himlen, med ct Runc-

l)cUc, som de lade falde ned paa Jor-

den, 145, 264.

Northinaiiner^ s. Nordmanner,

Northumhcrland {Nor&hyjnhraland) ; for-

skjcUige Undersogelser vedkommende
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dets gamle Historie, især med Hensyn

til dets Sprog og Runcmindcr 13-16,

3Q-31, 616-19; samt til dets Beboelse

af Nordboerne eller Afhængighed af

deres Fyrster, især Harald Hildetand

og Sigurd Ring, 31, 95 o. f. 119-20,

213. Runer paa Northumberlandske

Mynter 626^ 628-30; jfr. Iluthwcll

Kotæ tironicæ^ som Paralleler til Nordons

Binderuner, 287-88. Jfr. Tachygra-

phic,

ISycrup^ R.; bans Afhandling om Runerne

(Oversigt over Fædrenelandets Mindes-

mærker) 21. Reise til Stockholm, 33.

Almindelig Moerskabslæsning i Dan-

mark og Norge, 603. Verzcichniss

der in Danemark noch (1824) vorhan-

denen Runensteine, 323.

Nykjobing^ i Ods-Herred ; et i dets Nær-

licd fundet gammelt Drikkehorn, 407.

JS'ummi incusi^ 274. Jfr. Ihahtcaicr,

A'ccraa-Stenen iFyen, med Rune-Indskrift

fra den hedenske Tid, 17.

Næver^ s. Bark,

Nod s. iVaw^.

O.

Obotriter s. Vender,

Obulco's ccHiberiskc Mynter 631.

Odd {Odder^ Oddr^ Oddo^ Othi) fra Norge,

hjelper Ring og Ale i Bravallaslagct

438. Jfr. Ulher.

Odde^ 8, LandsoddCj Ods-Ilerred.

Oddrun (Oddens Rune) et ældgammelt

kvindeligt Egennavn; see ellers 141

(i Anm.).

Odensala i Sverrig, 326.

Odense
,

Fyens gamle Hovedstad ; dets

ældste Benævnelse, 20.

Odin (O&innj Opinn)^ forestilles ved en

Slangefigur 62. Synes at paakaldes

to Gange i Runamo-Indskriftcn 65-66,

82-83. Dyrket (efter Saxo) i Upsala,

af et fyrsteligt dansk Ægtepar, og

(efter Sagnene) af Volsungerncs Slam-

forældre 71. .
Skjænker Harald Hilde-

tand den Egenskab at han ikke kunde

saares af Vaaben 72; jfr. 73. Offer-

liifle til ham om de i Kamp Ombrag-

tes Sjæle (ogsaa blandt Germanerne,

under Navn af Mercurius, efter Taci-

lus), 72. Han bcskjærmer sine Dyr-

kere i Kampen 72-73 ; men kalder

dem dog undertiden lil sig ved Vaa-

bendoden i standende Strid, 72; han

lærer sine Yndlinger den Kunst at ind-

rette den hensigtsmæssigste Slagorden,

74; han paatog sig en fortrolig, kon-

gelig Raadgivers Skikkelse for at frem-

kalde en blodig Krig 76. Han paa-

kaldes eller besværges af Skirner (i et

Eddadigt) 137. Hans Runesang, 139,

113, o. f. ; han er Runernes Ophav,

ypperste Stifter og Lærer, 132, 139

o.f., 142-144, 146, 148, 175; han

foregives at have indridset magiske

Vers paa Bark eller Næver, 176; han

ristede (eller indridsede) selv Reglerne

for Runernes Indskjærelsc og Læsning,

forBunner, Offringcr o. s. v. 144; hans

Navn tillægges ct vist Runebogstav

(ellers kaldet os 4 ? ^) 136; Runerne

kaldes endnu i Island hans Skrift 139.

Han opvækker Dodc ved Tryllesange

og Runer, 146; kaldes «al Trold-

doms Ophavsmand« af en kristen Skjald,

77: hans 9 herlige Saiige 143. Han

opfordres (af en Hedning) , til at straffe

en uretfærdig Konge, 169. Hans
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(Navns) forskjcHige Monogrammer i

Binderuncr, a) 305, 359, h) 312,

362, c) 473, d) 166. Han menes

at være afbildet paa den unikc Guld-

Lralilcat med det angelsaxiske Rune-

alpluibet, 621, ligesom og paa et andet,

hvor hans Navn synes at være an-

bragt i Runer, 596-97. Haus Skaal

plcicde al drikkes ved Oflergildernc lil

Seier og Vælde for Kongen, dOl.

Skrevne Biinner og Sange lil ham i

adskillige, formodcnllig angelsaxiske Bo-

ger fra Hedenold, 152. Han anraabes

om Lykke i Terningspil 377-78. Hans

Navn menes at forekomme i en Rune-

indskrift paa cl norsk Drikkehorn 408;

i v.si maghls Runeindskrift i Bjornshu-

Icn paa Island (som Ilerian) 567. Han

paakaldes cndiui i Svcrrig 601 - 602.

Jfr Woda^ Yodoi^ Fjolncr^ Runer,

Ods-Herreds mærkelige Oldtidsminder, 17-

18, 407, 484, 543. Dels eller Sjæl-

lands Odde med den saakaldte Gnibc^

80, 484; jfr. Larsen^ Kongsted.

Oepitz i Thiiringen , dels mærkværdige

Oldlidslevningcr, Gravhtijc med Stcn-

kammerc o. s. v., hvori Jcrnvaabcn og

et Urnelaag med Rune -Indskrifter erc

blevne fundne, f;iO-614, 649.

O/fa, en northumberlandsk Fyrste, menes

al have opreist det RullnvcUske Sten-

kors med Runer, 14, 617-18, jfr.

RitthtcelU

Oflergildcr , Skandinavernes , 399 - 402.

Germanernes , 402. Vendernes 404,

406-407, jfr. 405. Angelsaxcrncs,

forvandledes, med Pavens Tilladelse,

til Gjæstebude ved Kirkenic, ligesom

forhen ved de hedenske Templer , 405.

Offerild^ den hellige, blandt de nordiske

He^hiingcr, burde stedse vedligehol-

des, 579.

Offerskikke (de gamle og overhoved he-

denske Folks) ; deres besynderlige Over-

censslcmmclse, 144-145. Skandinaver-

nes og Finlappernes i Særdeleshed, 233,

400-402, 506. Blandt Venderne, 404,

404, 406-407; jfr. de tre næstfolgendc

Artikler.

Offers})aan (hlotspdnn)^ henhorer til Rhab-

domanticn, 149.

Offcrsteder^ Skandinavernes og Finlapper-

ncs, 233, 506-507; forstyrrede af Kri-

stendommens Forkyndere og Udbrcdcre,

201, 507; jfr. Borger^ Tingsteder,

Offringcr (de gamle Nordboers) ved ind-

vielse af Runer, indridsede (eller opteg-

nede) af Odin selv, m. m. 144; anstillede

i forskjellige Anledninger, 20, 72 (jfr.

71), 86, 87, 167, 171. Forbudne i

Kukelovenc o. s. v.
, 20, 173.

Ogham eller Ogum^ det saakaldte brilliske,

430; scc Irlændernes gamle Alphabeter.

Olaf^ formodenllig den ene af Norges

ældste Enevoldskonger af delte Navn

;

en mod ham stilet Indskrift, bagvendt,

og i Binderuncr, paa cn Klippe ved Far-

sund, 201-202. En norsk Kong Olaf

lod en Grændsesten sætte i Sogndalen,

480. Scc de to næslfiilgende Artikler.

Olaf IJaraldson^ kaldet den Hellige, Nor-

ges Konge; han forfolgcr og afskalTcr

Hedenskabet, 201, 507. Overtro om
hans Gjcnftidelse m. m., 103; }(r, Mag-
nus,

Olaf Tryggvcsiin^ Norges Konge, indftirlc

forst Kristendommen i Norge, forhilgte

Troldmænd, nedbrod de fordum hellige

Stensætninger, OtTcrslcder og Templer,

201, 507.
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Olafsen {Eggert)^ hans ypperlige Under-

retninger om Islands Runer og Rune-

indskrifter m. m., 22, 185-187, 567-

68. Om Nordens ældste Versemaal,

især for Tryllesange, 375.

Olafsmt (John) fra Grunnavih i Island

(som og skrev sig lirachycolpiusj nn-

dcrtiden kaldet den ældre , en lærd

islandsk Oldgrandskcr i Kjobenhavn

(dcid 1779) ; lians endnu ikke i Tryk-

ken udgivne Runologic (skrevet 1733,

revideret .1752) ; i delte Skrift stigtc

han at udvikle sine Meninger om Ru-

nernes Oprindelse fra den Spanske,

saakaldte lolctanskc Skrift m. m., hvilke

lian dog siden tilbagekaldte i et stort,

heller ikke udgivet Værk over Snorra-

Edda og Skålda (skrevet 1760), 10,

180, 181. Enkelte af ham mcddeeltc

Exempler paa Binderuncrncs Skrive-

maadc, 105. Hans Underretninger om
Runernes Tredelinger, 275.

Olafsm (John) fra Svefncyum, som og

skrev sig Ilypnonesicnsis ^ undertiden

kaldet den yngre, en lærd og særdeles

grundig islandsk Oldgrandskcr i Kjo-

benhavn (dod 1811), 40, 340.

Olafsen (Magnus)^ islandsk Præst, hans

Underretninger om Runer og Bindc-

runer, 166, 197-198.

Olafsen (Magnus) j fra Svefncyum, Islands

sidste Laugmand (dcid 1800), Broder

til Eggert og Jo/m, 186.

Oldenborgske (åd) Drikkehorn, af forgyldt

Solv med Indskrift, 408.

Ole (Oli^ UH^ jili)^ synes at nævnes i Ru-

namoindskriften 49, 65, 66, 302. 311,

357, 362, 384, 385, 386; var en

norsk Kong Sigurds Son og Harald

Hildetands Siisterstin ; han kaldtes

(hinn) fræltne eller vcgctus] var forst

Haralds men siden Rings Krigshovding,

75. Efter Haralds Fald fik Ole Herre-

dtimmet over Skaanc og blev senere

Konge i Danmark, men ombragtes af

Stærkodder efter dets misfornoiede Hov-

dingcrs Tilskyndelse, 95. Navnels hoic

Ælde og forskjellige Afændringcr m. m.,

357-358, 385-386. En vis Ali næv-

nes i Lccragcr eller Bjorketorp Indskrif-

ten, 432-431; del er mucligt, at han

er identisk med Sogubrots ^li^ Saxos

O/o, 435, 439, 453-54. En Åle eller

Ole nævnes og i cn Runeindskrift paa

en Steen ved Byc i Norge, 492.

Oleg , cn af de russiske A'^aregers storsle

Krigshovdingcr, 268 o. f, Hans Grav

-

hoi, 256.

Olga^ (Olga^ llolga^ Ilvlgå) ^ Russernes

bcrcimte Herskerinde, 268 o. f.

Olsen (Isaalt)^ opdager og beskriver Fin-

lapperncs Trolddomsruner m. m , 230-

231, 233. Hans efterladte Ilaand-

skrifter benyttedes af Arendt, 231.

Oluf, s. Olaf.

Olunda, s. Olunda,

Omgange^ religiose eller magiske, om dc

hedenske Templer eller Helligdomme

m. m. i det gamle Norden, og end

senere, foretagne i en vis Relning (bag-

vendt eller mod Solens Opgang), 371-

374.

Omi, et af Odins Binavne, 534.

Omund, Oles Stin
,

Konge i Danmark,

438-439.

Opi (Aabenhed, Gaben), eller 6pi^ (Skraa- .

ler. Skriger), en magisk Binderuue, 139.

Orakler^ Gudernes, raadspurglc i det gamle

Norden, 71 ; videre sec Lodkastning,
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Rhabdomantic Kvisiruner^ Spaadoms-

kunstcr m. m.

Orcus^ hos Saxo, betyder Valhall, 87.

Orlagau i Thuringen , mange der fore-

kommende Oldtidslevninger, 608-615.

Orm den Engelske (cnski^ Afiglicus)'^ i

Harald Hildetands Krigstjeneste, 453.

Orm Briianincus^ ligeledes (rimeligvis den

samme) , 453.

Osiris^ hans Navn anbragt paa et Kors

som Hjclmprydelse, 28S-;!89.

Oskold^ {Hoskold^ Boshuld)^ en afVar-

cgeren Rnriks Krigshovdinger , siden

uafhængig Fyrste af Kiev, 267 o. f.

Hans Gravhiii, 256

Osseierne eller Oserne (fordum kaldede

Aser og Alaner)^ i de kaukasiske Dale,

. indskjære endnu Charactcrcr paa Træ-

stave, isledcn for Skrift, 217-

Ossians Skildringer af Nordboernes Guds-

dyrkelsesstedcr, samt Præsier, Skjalde

elier Troldmænd, 82-83.

Ostar, dc gamle Germaners Guddom, 609.

Ostrogard{Au$tr-Gar&ar)^ en gammel Be-

nævnelse for det russiske Rige, 267.

Other (eller Ottar)^ en norsk Hovding paa

Hclgeland, hans Farter paa Handclsrei-

ser og Udvandring til England m.m., 415.

Otto^ den hellige. Vendernes Apostel, me-

nes at have bortf()rt fra dem en Liive

med Runeindskrift, til Bamberg, 643.

Ottoneme^ to romersktydskc Keisere; den

istc og d. 2dens Monogrammer, 29 1 -292.

Oudrup i Jylland, dets mærkelige under-

jordiske Stenbygninger, 522.

Outzen (Forfatter af nordfrisisclies Wor-

terhuch) , enkelte af hans philologisk-

antiqvariske Bemærkninger, 357-35S;

hans (med Ordbogen folgcnde) frisiske

Onoraasticon, 409. Om Guldhorns-Ind-

skriften og dens Forklaring, 414.

Ozann (i^r.), om åen af Lcake opdagede

formeenliig ældste græske eller phry-

giske Indskrift, 295.

Opimiy s. O&inn,

Opoli {upoli^ Utaal)^ en magisk Binde-

rune, ommeldt i et af de ældste Edda-

digte, og fremslilt efter hine Configu-

rationers sædvanlige Regler, 138; jfr.

Ergi^ Opi^ Æ&i^ Tojn^ Tjiisull, purs.

P.

Paahaldclscr ^ s. Bonncr^ Besværgelser.

Pallas ^ om de ældste sibiriske Indskrif-

ter, 259-60, 648.

Palmer (pålmar)^ kaldtes de indviede

Grene eller Kviste af forskjelligc Træer

eller Buskvæxter, der her i Norden

fordum repræsenterede dc Palmegrene,

som i dc sydligere Lande pleiede at

indvies paa Palmesondag; de betragte-

des som Amuleler, der kunde afvende

Torden o. s. v., 160; jfr. Palmeruner^

Kvistruner^ Grenruner,

Palmer (Georg)
^

engelsk IIva!fanger-Ca-

pitain, hans Facsimile af Kingitoarsuks

Runeindskrift, efter det ældste (danske)

Kobber, udgivet i England, 576.

Palmcru7icr (pålmrmar)^ en Art eller Om-
dannelse af Kvistruner, opfundet eller

tillempet efter Kristendommens Indfti-

fiirclse i Norden; 160, 275-276; jfr.

Palmer^ Kvistruner,

raimyra-Indskrifterncs Characterer, 8.

Paludan^ Provst, om interessante Oldtids-

minder paa Milen m. m., 462-463.

Palæographiens Restauration ved Mabillon

(og flere blandt hans Samtidige), 288,

291. Kopp's store Fortjenester af den,

89



706

10, 295 o. f. , 368 o. f. I de nyeste

Tider har den gjort næsten utrolige

Fremsliridt, især med Hensyn til Asiens

og Afrikas ældste Skriftarter, 3, 25-

26, 51, 51, 353. (See ellers Ru7ier

og de af dem mest fortjente Forfatte-

res Navne).

Paradiset
i

efter de hedenske Russers og

Nordhocrs Tro, 257.

Paradis'JIulcn {Paradisarhellir) i Island,

dens Indskrifter og Binderuncr, 21-

23, 187, 211, 292, 304, 325, 563-

73, 654; j£r. Johnsen (S/.), Samxmds-

5on, Lisch.

Paris
^

indtaget af Ragnar Lodhrog (den

yngre) , som kun gav det (m. m.) til-

bage mod en Godtgjorelse af 7000 IS

Solv, 116.

Passe ^ udstedte i Rusland for Kjohmænd

og andre Reisende i dets hedenske Ti-

der, 247.

Poul, Erkebiskop af Nidaros (eHer Trond-

hjem), hans strænge Forbud mod Ru-

ner, Trolddom o. s. v. , 177.

Paulsen
,

Ujamc^ Landphysicus i Island,

s. Poveisen,

Paulsen (Gunnar)^ Provst, om et Edda-

sted, vedkommende Runerne, 339.

Paulsen (Suc/irf), Districtschirurg, hans

Ueiser i Islatid og Underretning om
Hulen Snorrariki og dens Indskrifter,

573-74.

Peda (Pcada^ Beda)^ Konge af Mcrcicn,

hans Runemynler, 213-14.

Pedersen {Uendt)^ Gaardeier i Udleirc, 524,

Pederson (Jens), Provst, hans Beskrivelse

over Bornholm , med Aftegninger af

Runeindskrifter, som nu ei kjendcs,

455-5).

Pedersony Niels {Nicolaus Petri). Præst

paa Moen, meddeler et af Worm pu-

bliceret gammelt dansk Runealphabet,

560.

Pehlvi- (eller Pehlevi-) Indskrift paa en

Sien, indfattet i en i Fycn funden Guld-

ring med Runer, 587.

Pdasgiskc Skrifttegn, ligne Runerne, 284,

296, 298; de forvexles med dem af

dTIancarvillc, 280; jfr. Græsk ^ Græ-

ker ^ Italien,

Penningcgravcn^ s. Ifitnkmonumenlet,

Pergamentsstrimler (eller tynde Skindrem-

me) med magisk-religiose Indskrifter,

brugte som Phylaktcrier af Hebræerne

o. n. om Hoved og Arme, formodent-

lig i Overeensstemmelse med de gamle

Nordboers Skikke, 132, 340; jfr. 141

o. f. Fordum ophængte paa Stænger, i

Tydskland, for at afvende Uveir, 221.

Perlngskold^ om Magogs Gravminde i Sver-

rig o. s. v., 5 ; hans Udgave af del saa-

kaldte Sogubroi^ 67 o. f., og af et Sa-

ga-Fragment, vedkommende Northum-

beriands Historie, 98.

Permske Mindesmærker med Skrifttegn,

der ligne Runer m. m., 123-124; jfr,

Bjarmaland^ RagnarLodhrog (den yngre).

Perserne« Kileskrift kan nu dcchifTrcres, 3;

deres Rhabdomantic
, 131-475; Phy-

laktcrier, 132, 586-88; jfr. Mager

^

Meder,

Pertz^ aftegner det vatikanske Rune-AI-

phabct (og forskjellige andre), 621-22.

(St,) Petersborgs keiscriigc Museer, rige

paa Kunst- og Pragtstykker fra de

gamle Gravhoio i Krim o. s. v, 521.

Petersen (N, J>/.), Prof., hans Mening om
Runernes Oprindelse, 8, 418-19. Om
Thule o. s. V. hos Saxo, 89. Om Skjal-

den Gårds Hjemsted, 91. Om Braa-
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valleslagcts Tidsbestemmelse, 97. Om
Danmarks hierarchiske Indretninger i

Hedendommen m. m., 462. Om Finner

eller Finlapper, som Nordens ældste

Beboere, 522, og Ccltcrne, som de næst-

ældste, 534. Hans civrigc Undcrsogel-

ser over Runerne og danske Runeind-

skrifter i Særdeleshed, 18S, 322, 411;

jfr. 13, 149, 426, 444, 457-159, 483.

Petcrson^ Constructions-Licutenant i Carls-

krona, hans Fortjenester af Lcerager-

eller Bjorkctorp-Mindesmærkct og dets

sjeldne Runeindskrifts vigtigste Afteg-

ning, 424 o. f., 435, 437, 440, 656.

Petri ^ s. Vcdersiin,

Phoenicicrnes egentlig skrevne Literatnr

er forlængst aldeles tabt, 156; deres

Bogstaver ligne i en htii Grad Runerne,

8, 42, 291, 295, 296, 297, 298, 299,

301, 309, 312, 626, 628; jfr Gcsc-

nius, Lindberg,

Phrygiske Skrifttegn ligne Runerne, 284,

295.

Phylaktcriei' (overtroiske Beskyttelsesmid-

ler), 368; som Strimler, bundne om

Legemet, betegnede med Runer eller

andre mystiske Charactcrer, 132, 411,

jfr, 143; for Huse, ved lignende Sed-

ler eller Indskrifter over Dorenc, eller

ved Fltiie (eller Veirhaner) over Taget,

132, 221, 372; for Markerne, ved lig-

nende Vimpler eller Floie o. s. v,
, 221;

for Skibe eller Krigerrækker; jfr. Fa-

ner (Flag), Phylactcria diabolica (efter

de Kristnes Begreber), 640; jfr. Ajmi-

Ictei'^ Talismaner^ Heill.

Pictcrne^ et Folk i Storbritanien, muelig

af nordisk Oprindelse, 15, 96.

Pilekviste^ brngtes tri overtroiske Spaa-

domskunster af Skythcrne og af Ala-

nerne (cl gothisk Folk), 134; efter Kri-

stendommens Indforelse i Norden ind-

viedes de som Surrogat for Sydboernes

hellige Palmcgrene og l)cvaredes som re-

iigiosc Talismaner, 160; jfr. Rhabdo-

mantic^ JMstruner^ Grcnruner^ Tene,

Pipin^ fransk Konge; Prtiver af en ind-

viklet latinsk Indskrift, indeholdende

hans Gavebrev (fra det tdc Aarhun-

dredc) til St. Germains Kloster, 288.

Pircus^ Atheneiis Havn, i sildigere Tider

ogsaa kaldet Porto Lcone^ en der for-

hen opstillet Marmorlove med Runeind-

skrift, 579, 652 o. f.

Pluto (Orfin), efter Saxo's latiniserede (her

af Grundtvig rettede) Oversættelse, 86.

Ployen^ Amtmand, hans heldige Bestræ-

belser for at opsoge og bevare Fær-

oernes Oldtidsminder, 349, 556 o. f.

jfr. 652, 658; Underretninger om de fat-

tige Shetlænderes Bygningsmaade, 527.

PogodiUy hans Undersogelser over de rus-

siske Varegcrs skandinjiviske Herkomst

ra. m. , samt Meddelelse af Tegninger

over russiske Indskiiftstene, 248.

Potochi^ Greve, hans Beskrivelse og Teg-

ninger over vendiske Oldsager og Ru-

neindskrifter, 237, 238, 240, 637,

641-42.

Povclsen (Bjarne)^ hans Rciser i Island

m, m. , s. Olafsen (Eggert),

Preusser^ de hedenske; om de have kjendt

Skriftens Brug, 225-228; især om Ind-

skrifterne paa deres Faner eller Skjold-

bannere. 225-227, Om Charaktererne

paa den Danlzigske livonce-Vt ne^ 41-42,

227-228. Deres ældste Hovding- og Præ-

slestamme menes al være kommen fra

Skandinavien. 228; jfr. Bayer
^

Voigt^

Liihauerc^ Narhutt^

89*
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Prillw'its , nu i Storhcrtugdommet Neu-

Strelitz, i Nærheden af det gamle Rlie-

Iras Ruiner; om de i dels Omegn fundne

Oldsager, 236 o. f.; 638-40, 644,658.

Primstavc (fordum Runestave) af Træ (livori

Kalenderne vare indskaarnc med Runer,

s. Kalender^

Prinscpj hans store Fortjenester af den

indiske og indisk - baktriske Palæogra-

phic, 25.

Præstebjerget paa Moen, 463.

Præster^ dc hedenske Nordboers, vare ofte

tillige Fyrster eller Skjalde, 83-85,

90-91. En saadan præstelig Hovding

i Danmark kaldes i en Runeindskrift

Gudernes Ven, 82-83; andre siges, i

Eddadigtene, at have været indviede til

Gud crnc, 83. De (ældste i Sverrig)

lærte Runer af Odin selv, og lærte

dem igjcn til deres Efterkommere, 175.

Dc kaldtes Talere (5ulir) og deres

Overpræst især den store Taler (o. s. v.),

144-48,462-64; jfr. 140; deres Ind-

ridsen af Runer paa Stene bevidnes af

Indskrifter, som endnu haves, 413. Sce

ellers Ojfringer^ Kuncr, Spaadomskun-

ster^ Banner^ Tryllcsange m. m.

Punisk - numidiskc Skrifttegn , 285 ;
jfr.

Phoeniciskj Carthaginenser,

Pytheas's Rciscr til Thule cller Skandina-

vien i vidtlofligslc Forstand; jfr. Thule,

II

Raadengaard^ som baade kunde „digte

og TMne\ 148; jfr. Talemaaden: al

raadc Runer, 144.

Rachlou^ Provst, som i sin Tid sorgcdc

for den særdeles mærkelige ved Snol-

delcv fundne Runestens Conversation,

— hans indberetning om Byens og

Omegnens Oldtidsminder, 459.

Radhard {Rd&har&r, Rathharius), en Konge

i Garderige (eller Rusland) , Harald

Hildetands Stedfader; siges at have

været viet eller helliget til Guderne,

75, 83, Jfr. Randver,

Radegast, Vendernes Afgud, to Bronce-

billeder of ham (i Neu-Strclitz) med

ægte Runer, 658.

Rafn, C, C, hans (endnu eneste) paalide-

lige Udgave med Oversættelse (i Vær-

kerne Fornaldar - Sogur og Nordiske

Fortids Sagaer) af det saakaldte Sogu-

hrot af fornkommgum, der indeholder

Beretninger om Harald Hildetand, Si-

gurd Ring, Braavailekrigcn m. m., 67-

68; hans Udgave a( Krdhumdl og Rag-

nar Lodbrogs Saga m, m. 111.'; af

Færeyingasaga, 558; om hans Anti-

qvitatcs Avicricanæ , 285 - 286 , 576.

Hans antikvariske Undersiigelscr over

Ods-Hcrrcds Mindesmærker, 484, 543.

Hans Mening om Runeindskrifterne paa

det ved Strarup fundne Diadem 586,

jfr, 615.

Rafnkelsstade (Hrafnkélssta&ir) i Island

;

Landnamsmanden Rafnkels der formeent-

lig befindtligc Gravsted med en Rune-

sten 561-62.

Ragmhellir (Gudernes Hule) paa Islands

Vestcrlaud 569.

Ragnar Lodbrog (lod^brok) den Ældre,

dansk Konge 108, 109, 113-114,

124, 128.

Ragnar Lodbrog den Yngre, dansk Konge,

108, 109, 113-114, 114-122, 123.

Ramrunar (ramme eller stærke RuDcr)

147, 164.

Randers, en i dets Nærhed funden og
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der fordum opbevaret Sten med Binderu-

ncr (o, fl.) 189-90; dens sLammelige

Odelæggelsc (formodentlig i vore Dage),

191.

Randver ^ Harald Hildetands Halvbroder,

75, 83; jfr. Radbard,

Ransbcrg^ i Vcst-Golland, Binderuncr paa

dets ældgamle Kirkedor, 206.

Rask^ J/., Cand. Ihcol., hans Meddelelse

af hans afgangnc Broders Undcrsogcl-

ser over de saakaldlc tydsk-angelsajCi-

skc Runer 410, 621.

Rask^ R. /r., hans Forljenester af Rune-

studiet, overhoved 17. Forklaring over

Glavendrupstencn 82, 333; Bryndcrs-

Icvslenen, 192, 333; Runestenen fra

Kingitoarsuk
, 207, 331, 575; Tirsted-

stcncn323; Snoldelevstencn 426, 458;

Kallerupslenen 466-67, og over Ottars

og Ulfstens Reiseberetninger 415. Om
det iberiske (georgiske) Sprog, m. m,

328. Hans Udgave af Snorra-Edda

med Skdlda^ 330. Han regner Letter

og Esther til de finske Folk, 228.

Om Finner elier Finlapper som Nor-

dens ældste Beboere 522, og Cellerne

som de næstældste 531. Hans Afhan-

ling om brittiske Ringe med Runeind-

skrifter, 589. Hans System for San-

skrits Retskrivning med latinske Bog-

staver, anvendt af Westergaard 353 o. f,

Hans Bemærkninger mod Kopps For-

klaring over Guldhorns - Indskriften,

med hans egen Læsning af samme

410 (jfr. 410-411). Om det angclsaxi-

ske Rune-Alphabel paa en Guldbrakteat

(nuforvareti Stockholm) 621-23, 628-29

-30-31-32. En ham tilhorende, i Rom
(af en Ubenævnt) taget Afskrift af det

vatikanske Runealphahet, 621. Han

liavde erholdt Petersens vigtigste Teg-

ning af Leerager-Indskriftcn, 425.

Rasmussen^ I, L. , hans Undcrsogelse om
Arabernes og Persernes Bckjcndtskab og

Handel i Middelalderen med Rusland

og Skandinavien, 256 o. f,

Rav^ forarbeidet til et usædvanlig stort

Amulet 591, 650. Mindre Smykker eller

Amulcter i Form af smaac Steenoxer

eller Hamre, Kiler, Koller o. s. v.

590-91.

Ravnen, som Odins Attribut m. m. 596-

97. Som Skjoldemærke for en Rune-

mester og Skjald i Kjæmpcviserne, 118.

Rawert^ Etatsraad og Fabrikdircctcur, af-

tegner den i Staden Slesvig fundne

ældgamle Runesten og siiger Oplysnin-

ger derom, 476-77.

Rcgin^ Sigurd Fafticrshanes Fosterfader, læ-

rer ham Runer 148.

Reginarius {Reginfrid^ Regner) s. Ragnar

(Lodbrog, især den yngre).

ReiklioU paa Island; om en der nylig

fundet Runesten der menes at være

sat over den beromtc Snorre Sturleson,

564-67.

Rcpp^ Tlu £r., hans IJndcrstigelser over

Indskriften paa Stenkorset i Ruthwell,

13, 15, 616, 619. Hans Mening om
den færoiske Kirkcbo-Stens Alder m. m,

319, 555. Hans latinske Oversættelse

af Laxdæla 197.

Resen
^

Pcdcr^ siges (urigtig) at have la-

det 13 Runestene flytte til Kjiibenhavn,

442.

Rhabdomantic^ (hvorfra Runerne formo-

dentlig have deres Oprindelse), dens

Brug hos mange gamle Folk, 129 o. f.

tilskrives selve Aserne, 143; brugtes af

Nordboerne 149 o. f. 600. Jfr. RUicr,
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Lodkastning , Jivistruner
,

Spaadoms -

knnsicT.

Rhclra^ fordum Obofrilcrnes Hovcdslad

eller ypperste Tempel ; dets Ruiner (i

Storhertugdommet Ncu-Strelitz) og de

der fundne Oldsager m. m. 236, 637-

40, 656. Jfr. Prillwitz^ SponhoUz^

Masch^ Potocki^ Hagcnow
^
Lewetzow^

Lisch.

Ridsen eller Risten af Runer, om disse

Ords oprindelige Betydning m. m. 140,

149-150. Forbuden i norske og island-

ske Love 177, 179, 182, 233.

Ries (eller Riis) Kirke i Sonder-Jylland

;

en Runesten berettes at have været

der, 554-55.

Ring {Ringr^ Hringr)^ synes at ommcldes

i Runamo-Fndskriften, 49,65-66,306-

307, 360, 385, 386. Harald Hilde-

tands Sosterson, 49, eller Brodcrson,

50, Blev Konge eller Underkongc i

Svcrrig, 74, 75. Hans Fjendskab med

Harald og Aarsagcrnc dertil 75, o. f.

Snorre Sfurlestins Vers derover, 76-77.

Hans Tale paa Braavalles Valplads, 79.

Herredomme over Danmark 95. Er

formodentlig den samme som Sigurd

Ring, Konge over Sverrig og Danmark

samt andre fremmede Lande især Nor-

Ihumbcrland eller en Deel af England

95-103 (o. f.) jfr. 106. Hans Efter-

kommeres Stamtavle til det 9de og

iOde Aarhundredc, 128. Bredsdorffs

Afhandlinger om hans Historie m. m.

48, 113.

Ringe med Rune-Indskrifter af Guld, 12,

221-223,247, 588-89, 656, 657; af

Solv 247; med indfattede Stene 247;

af Sten, med Binderuncr, see Amuleter^

Hammarlof^ Nilsson^

Riscr^ Folk af overordentlig hoi og for

Væxt, 277; jfr. Russer,

Zhsar (Russer?) /{ua/anrf (Rusland?) 277,

jfr. 256. Riser (gigantes) hos Saxo

meentes fordum at liave beboet Skan-

dinavien og Olaus Magnus antog at

deres Bedrifter vare indhugne paa de

ældgamle Runestene, der i hans Tid

saacs at være indlagte i svenske Kir-

kers Mure, 220. Jfr, Jætter,

Rislen^ s. Ridsen.

Ritter^ Carl; hans for Nordboerne vigtige

Undersogclscr om Geters og Gothcrs

Historie og Vandringer, samt de Indo-

Skylhiskc og Baktriskc Mindesmærker,

Buddha- Vodans Cultus, m. m., 26, 647-

48. Om Rhabdomanliens ældgamle Ud-

bredelse fra Asien lil Europa, o. s. v.

149.

Rockelsiad Runesteen (i Sverrig) 434-

Rohald (eller /foa/d), en dansk Taler eller

Præst i Hedenold, nævnt i en Rune-

Indskrift 413, 457 o. f.

Rohirzci i Karpatherne; Klippeindskrift

sammesteds 642.

Rohmann^ J, X., (nu Sognepræst til Ron-

ninge i Fyen) opdager en særdeles

mærkelig Runesten (m. fl.) i Sonder-

Vissing i Jylland, 25.

7{om«, som Monogram (der dog tillige

kan læses Amor^ Mora,, Armo^ Ramo^

Maro) 289.

Romerske Indskrifter i Frankerige, med

sammenfoiede og tildeels bagvendte

Bogslaver, 288. Jfr. Haler, Laiin^

Tachygraphie,

Romsdalen i Norge; en derværende mær-

kelig Klippeskrift med Runer, s. Rune-

herg^ VæhlungncBs. Dens ovrige mange

og mærkelige Oldtidsminder 507.513.
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Dens Indbyggeres langvarige Modstand

mod Krislendommcns Indforelse 50G-

507.

Rongstedlund i Sjælland, Undersogelse af

en af dets store Gravhoic, 615.

Roscnvinge^ L Kolderup
,

Bemærliningcr

om Bomærkers m. fl. Anvendelse efter

de gamle danske Love, 183-184; 200.

Roskilde Domkirlics ældgamle Træbog

(træhook)^ 1J35. Frueliirkc og forhen

Frue-Kloster sammesteds, deres Eien-

dommc 461, 465.

Roskilde-Egneiis GruvhoiG^ lildecls udmær-

kede ved pyramidalsk Form og lig-

nende visse russiske 255.

Roihcj L, om Gallernes, samt Drui-

ders og Barders Skrift, 636.

Rudhcck^ O/e, hans overdrevne Meninger

om Runernes hiiie Ælde, 5.

Rudding om Runer paa angclsaxiskc Myn-

ter 626, 628, 629, 630.

Ruhenthal (i Westphalcn); en der, under

en Gravhiii, fundet mærkværdig Steen,

med en særegen indhugget Indskrift,

542.

Rumohr^ hans Mening om vendiske Old-

sager og Runer, 637.

Mn, (Rnnar) s. Rune, Runer.

Runahallar (saakaldte), i Bleking, ogsaa

kaldede Galtastmar'y ik.Bjorketorp^ Leer-

ager.

Runamo^ en 6de Skovegn tildeels med

flad Klippegrund paa J.andsbyen Mor-

tjuks Grund og i Nærheden af Hoby

i Blcking, beskrevet (eller aftegnet) af

Saxo Grammaticus 29-30, 52-53, Skon-

vig og Worm 31, Bjorncr, Brocman

30-33, MOtzell 32, Hilfeling 54-55

Arendt 33, 55, 56, Sjoborg 31, 55-

57, C. R. Wulff, 57, W. C. Grimm,

157-158; det kgl. danske Videnskabers

Selskabs Committee 35-43, 647; Ber-

zelius, 58 o. fl. — Stcdsnavnets Op-

rindelse (forklaret af Molbech), 32.

Stedet angives , i Kortet over Blcking

m. m. i Middelalderen, ved Langcbeks

Script, rer. Dan., som. MonumetUum

Ilaraldi UUdctand^ 61. Sce ellers den

næslfolgcndc Artikel.

Runamo-Indskriften er fra umindelige Ti-

der bleven anscet for at bestaae af ind-

bugne Runer, og tilskrevet Kong Ha-

rald Hildetand, efter Saxos Beretning,

29-31, 52-54. Kong Valdemar den

Isle, (kaldet den Store) , lod den un-

dersoge af runekyndigc Mænd, 29, 52.

Om Indskriftens ovrigc Undcrsogelser,

see ovenfor under Runamo, Dens flade

eller horizontalc Beliggenhed, 35 o, f.

ParaJIclcr dertil i vort ISoråcn^ forsaa-

vidt de endnu haves, 63-64, Stedets

physiskc Undersogclse og Beskrivelse,

ved Forchhammer, 36-41; jfr. 42-43.

Indskriftens bagvendte Retning (fra Iloirc

til Venstre) antoges forst 1834, 48-49,

62-63. Den synes at være aflattct i det

ældgamle Stavka&arlag eller Stærk-

odders Versemaal, 48, ogsaa (end nojcre

taget) kaldet Gaidra/a*/ eller Trolddoms-

Melodic ; Stærkodder besang netop Braa-

vallcslagct, hvis Tidsbestemmelse af de

kyndigste Grandskcre censstemmig hen-

fores til det Sde Aarhundrede, 48.

P. E. Miillers Mening om dens Dechif-

rering, 49-50. Dennes forste trykte

Bekjcndtgjorclse, 50. Aarsagcrnc til

Udsættelsen af de fuldstændige Forkla-

rings-Forsiigs Udgivelse, 54 o. f., 23 o, f.,

50 o. f. Indskriften ommeldes aldeles

ikke af Liljegren i hans ellers indholds-
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rige Runurkunder^ 57, Den synes ikte

at være blcvea bestemt til noget egent-

ligt Mindesmærke, men til etslags ma-

gisk -rcligieus Bandsættclse af Lands-

forrædere, og Biinner til Guderne om den

retmæssige Konges Scier i forestaaende

Kamp, formodentlig den i Nordens Old-

tid mest beromte, nemlig Braavalleslaget,

62. Dens forskjelligc
,

sandsynligviis

magisk-symboliske Egenheder, 62, 63.

Forfatterens Forsag til Indskriftens fuld-

stændige Dechifrering og Forklaring,

65-66 (jfr. Kobberpladcrne Tab. II, HI),

og til dens ny-danske Oversættelse, 67-

68. Palæographisk Udvikling af dens

enkelte Bogstaver og Binderuner (med

Bemærkninger om Parallelcr til de sidst-

nævnte, samt sammes Sammensætning

og Oplosning i fremmede Skriftarter),

287-320, med forskjelligc Tillægs-Op-

lysninger, 321-51. Indskriftens Cha-

raktcrcrs Omskrivning til Ord og Navne

ved almindelige Runer i sædvanlig Uel-

ning, med lilfciiede philologlske Be-

mærkninger, 352-67, og andre Tillæg,

363- Historiske Undersogelser an-

gaaende Runamo-lndskriftens formeent-

ligc Anledning og Indhold (med tilfoict

chronologisk Stamtavle) 67-128, Dens

Binderuner (eller Configurationer af Ru-

nebogstaver) udgjore vel tildccls visse,

i Oldtiden bekjendte magiske Charak-

terer, 148. Dens Hovedbestanddele:

simple Ru!ier og Binderuner, 119; i

Dannelsen ligne de Oldtidens Kvist-

eller Gren -Runer, 149, 159. Dens

Binderuner og deres Paralleler omhand-

les udforlig, med Hensyn til det gamle

Norden, 164-68, (jfr, 169-74), 177-

210, og med Hensyn til andre beslæg-

tede Folk, 174-76, 211-84, 287-92.

Deus samtlige Ord cre til i det nyere

Danske, 352-67. Den lader sig lige-

saavel læse bagfra som forfra, uden at

forandre Mening, 380-81. Gammel
Overtro om Vers af lignende Beskaf-

fenhed, 379-84. Forstig til at |)aapcge

og oplyse dens særegne symboliskc

Egenheder og Charakterer, 368 o. f.,

384 0. f. Dens egentlige Metrum er

det saakaldte Guldralag (Tryllesangcs

Yersemaal), 374-75. Dens ovrige Pa-

ralleler i denne Henseende, 374-380;

jfr. 381.

Itwibcrgcy s. Runehergct,

Runhy Runesten i Sverrig, 433.

Rune {run i Fleertallct niwar, nu i Is-

landsk n/m'r. Runer o. s. V.) ; dette Ords

Betydning i det oldnordiske og flere

beslægtede Sprog, 1211-32, 206, 228;

jfr. 337-340. Oprindelsen til Rune-

bogslaverncs Benævnelser, 136. Runer-

nes formccnllige Herkomst fra de ældste

Folks Rhabdomantie, 133-139. Lang-

varig Strid om de nordiske Runers Op-

rindelse eller Brug til Stenindskrifter

i hedensk eller kristelig Tid, 34. Æl-

dre svenske Lærdes forskjelligc, hin-

anden meget modstridende Meninger,

5-7, ligesom og adskilliges blandt vore

Samtidige, 7, De fleste skandinaviske

Forfattere antage Runernes Oprindelse

fra Asien, eller fra Grækernes gamle

Colonier ved det sorte Hav 8; dog

udlede andre dem fra Moesogother, 9,

Angelsaxer eller Tydskc, 10, eller end-

og fra Middelalderens latinske Skrift,

10-11. Muclighed af Runernes tre-

dobbelte, (phoenicisk-briltiske, phoeni-

cisk-græsk-galliske og græsk-asiatiske)
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Oprindelse), 8, 281-86. Worms be-

tydelige Værker over de nordiske, sarat

Hickes, VV. C. Grimms og Kcmlilcs Skrif-

ter over de angelsaxiskc eller tydskc

Runer, see disse Navne. Vort Nor-

den har mange forskjeiiige Heden-

olds Runeminder, som her foreliibig

opregnes, især de som ere opdagede i

den nyeste Tid (til Udgangen af Aaret

1838) og fremvise de saakaldede Binde-

runer, 17-23, Disse successive Op-

dagelser bevirkede Forfalterens Udsæt-

telse af hans Foretagende, at udvikle

og forklare Runamo-Indskriften og af et

andet længe paalænkt Værk, om de

nordiske Runers Ælde og Oprindelse,

som skulde siigc at erstatte et af Skule

Thorlacius forchavt Arbeidc af samme

Art, i hans Tid bestemt for det Kon-

gelige danske Videnskabers Selskabs

Skrifter, 23-2-1. De imidlertid ud-

komne vigtigste Skrifter om Runerne,

opregnes, 21-25, jfr. 7, 8, 9. En

almindelig Undcrsiigclsc om Runernes

Alder og Herkomst kan neppc sluttes

forend Oldtidens nyopdagede indisk-

baktriskc, indiske og liere asiatiske

Skriftarters Beskaffenhed og Sammen-

hæng m. rø. , ere blevne fuldkommen

oplyste, 25-2(). Runamo-Indskriftcns

Linier ere tildccls et Kunstproduct,

sandsynligvis Rimer, 10; disse Charak-

terer bcstaae da decls af simple Runer,

decls Binderuncr, 41 ; hvilke af Old-

tidens Skrifttegn de især , ved forstc

Anskuelse fandtes at ligne, 41-42 (see

ellers Runamo), Runerne kaldtes i

Hedenold guddommelige 145-16, jfr.

130, 220. Deres Opfindelse og Dan-

nelse tilskrive« Guderne, især Odin,

(jfr. denne Artikel) 132, 144, 14G,

147. Dog fandtes de og blandt Alfer,

141, 145, Dvergc, 144, 147, Jæt-

ter, 143, 144, og blandt de vise Va-

ner, 147. Et med Runer betegnet

Bclte nedfalder fra Himmelen, 145.

De gamle Nordboers Præster, der og

kald,es Talere, i^ulir)^ men dog især

deres Ypperstepræst, vare runekyndige,

443, 144, 146, jfr, 140; fiirst op-

lærte dertil af Odin selv, 175. Fyr-

stelige (og andre) Ynglinger undervistes

i Runekunsten, 140, 148, ^)52; jfr.

622-23.. Visse Runeindskrifters hiii-

tidclige Indvielse (ved Btinncr, Offrin-

ger o. s. v.) i den hedenske Tid, 62,

63, 66, 82, 84, 143-45, 147-149,

173 ;
jfr. Odin, Thor. Ogsaa Kvinder

lærte i Hedenold at læse og skrive

Runer, 132, 140, 146, 172,196, jfr.

150-51, og især (tildcels) Trolddoms-

runer, 172, 173, (jfr. 622-23). Mid-

delalderens udenlandske Forfattere ud-

gave Runerne for at være opfundne af

Nordmannernc, 174 o. f., 176. De brug-

tes i Tydskland i det 6tc Aarhundrcde,

176. Runerne udgjorde i gamle Dage

den nordiske Almues sædvanlige Skrift

og Læsning, 177, især i Island, 22.

Dog forbodes de i Norge af Konger

og Erkcbiskoi)pcr , 177, jfr. 233, og

endscncre (1639 og 1748) i Island,

179, 182. En islandsk Underretning

om de ældre Runers Beskaffenhed m. m.,

178-79. Kong Valdemar den 2dcn

indbefattede de ham bckjcndtc Ru-

ners Række i en Art af Sentcnz,

330-33, hvorfor han meentes at have

opfundet do stukne Runer, 17, 329. Et

angelsaxisk Runealphabet sees paa en

90
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ældganiTnclt Guldbialtleaf, nu forvaret i

Stockholm, 293. Andre nordiske Runc-

a!pliabelcr fra Middelalderen (deels

ret- deels bagvendte), 350, 381. Ru-

nernes forskjelligc Arter: A) i national

eller ethnograpbisk Henseende , (ind-

deeltc efter Folk eller Lande) : 1) de

nordiske overboved, 1-12,17-23, 129-

189, 209-10, 246, 247, 277-78, 300-

301, 322, 327, 328-36, 337, 340; jfr.

341-52, 514-38, 547-52, 555-80,

592-96, 598, 603-605, 608, 610-15.

See ellers Danmark^ Svcrrig
^

Norge^

Island^ Færoerne^ Gronland, 2) De

saakaldte angelsaxiske, 11-16, 50-51,

129-30, 131, 152, 174-76, 211-15,

275, 387-95, 399-400, 401-509, 552-

53, 581-82, 585-86, 596-97, 610-15,

616-20, 630-35, 647-50, 655-57.

3) De egentlige tydskc, 11, 160, 215

-23, 512-43, 608-15, 656, jfr. 648-

49, 657. Nederlandske, 184-85. 4)

Nordiske, men bestaaende af eller blan-

dede med de nysommcldte fremmede

Runearter, 16. I det nuværende Sver-

rig 336-48, 581, 585, 653, i Bleking i

Særdeleshed, 419-54; i Danmark (med

SonderjylJand eller Ilertugdommet Sles-

vig), 387^396, 454-474, 545, 550,

552. Paa det sidstfundne Guldhorn,

396-419, 656; i Norge, 485-509; jfr.

344-46, 387-96. 5) Moesogothiskc,

9, 223-24,225. 6) Formcentlige preus-

siske eller litliauiske, 16, 225-28, 642.

7) Lettisk-Esthiske, 228, 350. 8) Fin-

ske eller finlandske, 228-30, 335-36.

9) Lappiske, a) i Finmarken, 230-34,

235-36; b) svensk Lapland, 232, 231,

350-51; c) russisk Lapland, 235. 10)

Yendisk-slaviske, 236-45, 637-44, 649,

658; jfr. 648. 11) Russiske, 245-79,

640-42, 649, 655, ogvaregiske, 279-

84, 653. B) I figurlig eller i technisk

Henseende (inddcclte efter deres for-

skjellige Dannelses- og Betcgnclses-

maader), a) simple nordiske, forekomme

eller ommeldcs her paa uopregneligc

Steder; 6) stukne eller punkterede især,

17, 149, 299, 309, 316, 317, 329-

35, 548, 575-577, 586, 587, 588,

609, 622, 651, 651; c) Bindcruncr,

(Bandrunar^ Vefjur^ Slitrur^ Limingar)^

17-19, 149, 161, 163-66, 168-79,

182-216, 218-22, 224, 228, 234-35,

240, 249-52, 258-63, 280-82, 287-

93, 297-99, 303-20, 368-70, 394,
397, 474-85, 492, 500-503, 508, 514,
530-34, 550-51, 555-59, 562-84,

590-96, 599, 607, 608, 609, 610-14,

643-44, 647-58. See ellers; KvisU
runer^ {kvistrunar)

^ Grenruner
^ (lim-

riinar), Lonstave (launstafir), Galdrasta^

fir^ Bomærker^ Ligaturer, d) Om de saa-

kaldte Tredelinger og deres forskjelligc

gamle Arter, see ^rideilur. C) Med
Hensyn til den Retning, hvori de skre-

ves eller læsles : a) Retvendte, (fra

Venstre til Hoire), vilde blive for vidt-

loftige at opregne, h) Bagvendte, fra

Hiiire til Venstre), 47-48, 65-66, 157,
214, 293-320, 333-51, 620-35,647,
648, 650, 652, 655, 656, 657, 658;
Jfr. 370-74, 380-54, 648. c) Ned-
vendte (svensk Siuprunar\ 336, 385,
567-68, 653, 655. d) Nedad gaaonde

(vertikale Binderuner), som maae læses

ovenfra nedefter, 187^88, 203, 654; jfr.

165, 205. e) Opadgaaende (af samme
Art), som maae læses nedenfra opefter,

204. [) Blandede, 197, 649 o. f.,

i
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651, 652, 653. g) Uvisse, 203, h)

i blandet Retning 3=16. i>) Med Hensyn

til deres Brug eller Anvendelse. 1, af

Overtro, {Mcginrunar^ Ramrmiar^ Gal-

drastafir)^ a) som formeentlig Lægedom,

132, 141, 142, 168, 372. b) held-

bringende, 140-41, 147. c) Som

Beskyttelsesmiddel mod Farer o. s. v.,

132," 143, 162, 168; Scier-Runer, 140-

41, (?) For at haane eller skade An-

dre, 137 o, f., 200 5
Ramrunar^ ramme

eller stærke Raner, 147, 169, 172;

c) Til religicusc eller overtroiske Spaa-

domskunster, 133 o. f., 143, 590. f)

Nekromantiske, (for at opvække Dode)

146, 173, 174, g) For at foraarsage

Sovn eller Forglemmelse, 167. h) Paa

Amuletor overhoved, 557-607, 620 o. f.,

649-650, 651, 655, 656-57, 658.

i) Magiske Runer, ovcrslroges med Blod,

168, 172, 378. II. Som sædvanlig

Skrift, a) til skriftlige Meddelelser paa

Træstokke, istedetfor de nyere Breve,

53, 133, 152, 172. h) til Optegnel-

ser: i Træbogcr, 150 o.s.v., s. Bogru-

ner, paa Pergament, 152, s. Boger,

c) Til Tidens Udregning eller Forud-

bestemmelse, 140; paa Træ eller Bcen,

see Kalendere, d) Til Bevaring af Digte

cUcr Stamtavler (paa Træ eller Sten),

122, 196, 537. e) Til Optegnelse af

Love
,

paa Trætavler, (endog af Di-

plomer o. s. v.), 7, 154. f) Som
Mærker paa Handelsvarer, 208-9, 514.

g) Til Gravskrifter, 5-8, 17 - 19, 25,

189-91, 194-97, 203-208, 237, 247-

57, 324-26, 348-49, 388-96, 419-54,

482-84, 486-500, 502-503, 530-33,

544-45,547-56, 559-67, 608-15, 637-

40, 649, 651-54, 656, 658. h) s.

Gramdsestcne, i) Til mindre Indskrifter:

paa Legemets Dele, 133, 141, 143;

paa Bindsier, viklede om saadanne, 141.

Paa Stridshestens Ore, Bryst og Hov,

Rovdyrs Klticr og Uglens Ncb, 142-43.

Paa Klipper eller Stene, (Bjergruner?)

141, 147,; (jfr. Runamo^ Uallrisitiin^

gar^ Runestene^ o. s. v.). Paa levende

Træers Bark og Stamme, mod Ost,

142; paa Bark og Næver (/litr), 176.

Ellers paa Træ, scc ovenfor a-c. Paa

Skibet og dets forskjeJIigc DeJe, 142;

paa Vogne, 142; Tommer, eller Bids-

ler, 112, 143; Vaaben og Rustning,

som Sværdets Fæste og Klinge, Belte,

(Gehæng), Landsespidser, Skjolde, Ham-

more, 17, 140-42, 145,583-84, 581-83,

651, 655. Paa Kamme (afBeen), 17, 584;

en Slange af Bccn 649-50; runde gjcn-

ncmhorcde Stenskiver, 17, 578-80, 651,

Paa Voxtavler, 199-200. Vala'ens

(eller Spaakvindens) Stol, 143. Amu-
letcr, 143, (see ellers ofr. I, /), h).

Guld, 143, og andre Metaller, 177;
scc ellers Braktcatcr^ Guldmynter^ Dia-

dem^ Guldhorn^ Ringe o. s v. Glas

143; jfr. 247. Rav, 590-93. Bægie
eller Drikkehorn, 167, 168, 396-400,

408. Paa en Griffel eller Stylus

fra Middelalderen, 199, 207, 208.

Sigiller, 206, 207, 247, 365. Vaa-

bcnskjoldc, 207. Underskrifter, 185;
jfr. Bomærker^ Ilaiismarken o. s. v.

Forskjellige Meninger og Unders3gelser

om Runernes Oprindelse, 5-12; see ellers

under vedkommende Forfatteres Navne.

Runeberg (eller Runberge) i Romsdalen i

Norge med dets særegne ældgamle

Rune - Indskrift, 504-509, 514, 519,

533-34.

90*
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Runeherget med dets Rune - Indskrift i

Ilillesji) Sogn, i Sverrig, 326. Jfr.

Runeberg, Runefjeld o. s, v.

J?une6ommer, Lappernes magiske Trommer,

131, 231-235, 313-314.

Runefjeld med dels Runeindskrift, paa Li-

ster i Norge, 509-514, 519, 533-34

jfr. Framvarden,

Runehoi ved Hiermind i Jylland, med en

Runesten, hvorunder Urner med Aske

og brændte Bcen fandtes, 17.

RnnelialenåeTB (Primstave o. s. v.) see Ka-

lendere,

Runekjævlcr^ brugte istedenfor Breve, 53,

133-, brugte til Indskjæring af hele

Digte 196. Jfr. 154 o, f. samt Rune-

stok^ Runestave,

Runemestcr s. Thorod,

Rune?nærkcr^ udgjtirendc de saakaldte Tre-

delinger, 265 o. f., 274, o. see^ri-

dcilur. Paa de gamle Grtinlænderes Ilval-

rostænder 514. See ellers om Ordets

Betydning af Mindesmærke (o. s. v.)

431-35.

Rmeh (af Gjerningsordct rune) i danske

Kjæmpeviser 148. Blandt Finlapperne

og tildeels Finlænderne m. fl. 131-32,

223, 232-33, 381. Om lydske o. fl.

Parallelcr (med Hensyn til Gudstjene-

sten) samt beslægtede oldnordiske o. fl.

Ord, jfr. 130-131.

Runesang^ Odins, nu betragtet som en

Deel af Havamaalj 72, 139, 143-45,

45, 601, 606.

Runestave {runastaftr^ runstaba o, s. v.)

a) som Bogslaver og Skrift 150, 153,

176. b) Som Stave, Stokke, hvorpaa

Runer indskares, 154, i nyere Tider

især til Kalendere; endnu brugelige i

Finland, 230. jfr. Runestok^ Runelgævle,

Runestene^ nordiske, af dem ere mange

allerede i Middelalderen blevne ind-

satte i Kirkemure og Kirkegaardsvoldc,

220; <de ere her ellers anforle under

Benævnelserne paa de Steder, hvor de

enten endnu ere cllor forhen have væ-

ret). Runestenenes modtvilligc 0de-

læggelsc. Klager derover og Exempler

derpaa, 448; jfr, Odclæggclse,

Runestok^ en slor; .benyttedes til Indskjæ-

ring af et langt Mindedigt i Islands He-

denold, 196; en lille, med gammel dansk

Indskrift, givet en Elskerinde af hen-

des Kjæresle, 261. See ellers Rune-

kjævler^ Runestave,

Runhofdi^ Runernes Ophav eller Stifter,

et af Odins Tilnavne, 148.

Runstcnsbåk Runesten i Sverrig, 326.

Runulf den Raadkloge, en dansk Ilovding

eller Bommer i Hedenold 438, 467.

Rurik (Rorik^ Rorekr^ TIrærekr) den fcirsle

russiske Monark ; hans Herkomst fra

den ældgamle danske Kongcstammc

m. m. 267, 553, 655. Han nævnes

muelig paa en dansk Runesten 552-

53.

Rusland^ s. dets Kjæmpehoie og ældgamle

Indskriftslene 247-257. Enkelte af

dets ældsic Fyrster nævnes 75, 83.

Fra dem udledes Skandinaviens vigtigste

Fyrsteslægter, (forsaavidt de nedstamme

fra Sigurd Ring) 75, jfr. 128. Udsigt

over dets bekjcudte Historie under

Fyrster af de skandinaviske Varegers

Stamme, 267-270, 273, 278-79, jfr.

250, 254. See ellers Rurik^ Russer^

Vareger ,
Garderige , Russiske Lapper

(o. s. v.)

Russerne i Hedenold , deres Udseende,

Sæder, Skikke, Troesmeninger m. m.



256 o. 0. Om deres ældste Skrift

343-279, 640, 642, 649, 655; dens

sildigere Forandringer246. Ældste Brak-

teater og Mynter 263-279, 655. See

- ' ellers Nordmanner^ Vareger^ Rusland.

Russiske Lapper^ deres Ilieroglypher og

Runekalenderc, 235.

RuihtvcWs Stenkors med vidlloftig Rune-'

Indskrift (nu i Skotland, forhen i Nort-

humberland) 12-16, 50-51, 616-19.

Et gammelt Aftryk af en Plade af

Kobber eller andet Metal i Finn Mag-

nusens Besiddelse
,

hvorpaa mere af

dets Indskrift findes end dets ovrigc

bekjcndte Afbildninger indeholde, eller

nu (efter Monumentets langvarige, lil-

deels forsætlige Mishandling) længer er

synligt, foranledigede ham til at ansætte

dels Alder til henved 650 efter Chrisli

Fodsel, 14, 616-19. Andres vigtigste

Undcrsiigelser over dette Monument og

dets Indskrift m. m., s. Duncan^ Rf^PPt

Kemble,

Rydaholm i Vcstgotland, en i dets Kirkc-

taarn indmuret Runesten, 309, 649-50.

Rugens Afgudsbilleder og deres Bægre

m.m. 404.; jfr.St;an(cri(, Vender^ Absalon.

Kjæmpebegravelser, lignende de nordi-

ske Jættestuer, 525-26.

Riihs^ i^V.
,

nægter, uden al Grund, at

gamle Rune - Indskrifter findes i Is-

land, 22.

flao/", X. hans mærkværdige Under-

sogelscr om IVordens Magie og den

dertil horende Overtro, især med Hen-

syn til Runerne, 178, 598-602

Rodder af Træor, ansaaes i det gamle

Norden for tjenh'ge til magiske Rune-

indskrifters Indridsning, 172 ; anden

hedensk Overtro om dem 173; disse

Levninger af Hedenskabet forbodes i

norslie Kirkelove, i 73.

Rog^nvald den hole eller russiske, {ruthe-

nicus) 83.

Roindals Runeindskrift i Norge, 503.

Rbnningcstenm i Fyen med en Runeind-

skrift fra den hedenske Tid, 17, 549.

Rorik s. Rurik.

Riirik Slyngering dm ældre
^

Konge af

Sjælland, efter Nogles Beretning Ha-

rald Hildetands Fader 83, 105, 106.

Rorik Slyngering den yngre^ Harald Hil-

detands Son, 106.

S.

Sagaer, de ældste, bestaae ofte i Hoved-

sagen af Omskrivninger og Udtog af

ældgamle Skjaldekvad, 77-78,

Sagcn^ om en Runeindskrift paa et norsk

Drikkehorn, 408.

Sal (eller Safti) i Jylland; en der opdaget,

hidindtil ubekjcndt Runesten 550-51.

Salebysicncn med Runeindskrift, flyttet til

Dagsnas 597.

Sallov eller Saldv, en Landsbye i Sjæl-

land forhen kaldet Salhaugar, en præ-

stelig Hovdings eller Dommers Bolig

i Hedenold, 457-59, 464.

Salmunge Runesten i Sverrig, 326.

Salomon^ den vise Konge
,

udgives for

visse magiske Characterers Opfinder,_o.

S.V., 220-221.

Salsfjeldct S. Sigersvold*

Sandbye i Sjælland, 3 der opdagede Rune-

stene, 444.

Sanghulm (SaungheUir) i Bjerget Stapa-

felt i Island, med Runeindskrifter, 186,

199, 327.
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Sannaterne siges at have kjeiidt og brugt

Skrift i ældgamle Tider, 223.

Saxo Grammaticus^ iians Ccrctnitig om
Runamo-lndskriften, m, m. 29-3i, 52-

53 ; AfTattcIscsmaadc af hans danske

Historie (om Hedenold) 70, 89. lians

Efterretninger om Harald Hildetand,

Ole, Ring, Braavallc- eller Braavigs-

Krigen og dens Kjæmpcr m. m. 68-81,

85-90, 94-95, lOÅ, 114, 123, 126-

27, 435-36. Om Ebbe, Sibbes Son

438-39. Om Ragnar Lodbrog og Si-

gurd Ring, 111-15, 122-23. Om den

islandske Skjald Arnald (Thorvaldsen) 54.

Hvad han underliden mener ved Thyle

og Thylensere, Schahafyrchiy og Mid-

^n7/n,m.m. 88-90. Hans authenliskc Be-

retninger om Vendernes Gudsdyrkelse,

Templer, Tempelskatte, Afgudsbilleder,

OiYcrgildcr m. m. 404, 406.

Saxonic letters (lignende de af os saa-

kaldte gothiske Bogstaver) 15.

Schahafyrchi^ hos Saxo, hvad derved rime-

ligst bcir forstaaes, 89.

Schanke^ Sognepræst, hans Underretninger

om Runeberg i Romsdalen og Tegning

af dets Runeindskrift, 504-505.

Schaumburg i Tydskland, cn der funden

Sten (rettere cn Tavle) af brændt Leer,

med Runer, 213, 608-609.

Schleswig s. Slesvig,

Schley^ Schlien s. Slien.

Schlicben^ et stort Offersted for de heden-

ske Saxer, gjenfundet i vore Dage, med

mangfoldige Oldtidslevninger, 412-13.

Svhldszer^ den ældres, Mening om Ru-

nernes Oprindelse, 8.

Schocn^ Dr,^ udgiver Runeindskriften paa

den atheniensisk - venetianske Marmor-

Jtive (efter en Tegning af //. G~dt^ en

tydsk Kunstner, her afcopieret Tab. X),

281.

Schouw^ J. F,^ udgiver cn Beretning om
Runamo-Indskriflens Undersogclse m.m.

i hans Danske Ugeskrift^ 50.

Schrddcr^ Prof., hans Undersogelscr over de

gamle, i Norden hyppigst fundne Brak-

teater af Guld eller Elektrum, 261,

272, 273-74. Om den Upsalskc Sten-

hammer med Runer, 581-82.

Schivcrin^ det derværende Museum for

Oldsager, 644, 648. Jfr. Lisch, Mek-

Icnborg.

ScMning., G. , hans Meninger om Ru-

nernes Oprindelse, 8. Efterretninger

om cn mærkværdig norsk Bautasten

252. Beskrivelse over Runcbcrget i

Norge og dets mærkelige Runeindskrift

504-509 ; andre Oldtidsminder i Roms-

dalen 513.

Seglringe^ s. Signet^ Ringe,

Scid {sei&^ sei&r) en Art af de gamle

Nordboers Trolddomskonster, 375.

Seiersruner (sigrunar) 140-41, 148; jfr.

Sigegealdor^ Sigegyr&^

Selk^ Sclkcr Noer; s, Wedclspang,

Scstini om Ccltibererncs Skrifttegn, 627,

629.

Seude^ Sovde, Soffucr Sogn, Ncdre-Telle-

marken i Norge ; et Mindesmærke med

angelsaxiskc Runer fundet der, men

kun loselig ommeldt og beskrevet af

Worm, 495-96, Jfr, GundhGim^ Jæ-

gerspriis,

Sibiriens Indskrifter og deres Lighed med

Runer, m. m. 259-60, 512, 514, 648.

Sieba (Siba , Siwa
,

Dziwa) Vendernes

Gudinde, afbildet med hendes Navn i

Runer paa cn Gravsten, 639, 658.

Jfr. Sif,
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St/, Thors Hustru, Ts'ordboernes Gudiiulc

639; jfr. Sicha,

SighrWs Underskrift, som et Monogram,

beslaaende af Runer, 184-85.

Sigcgealdor (angelsax.) Seicrgalder, Tryl-

lesang for al udvirlie Seicr eller Lykke

137. Jfr. Sigcgyr&^ Seicrruner,

Sigcgyr& (angclsaxisk) Scierstav, Seiers-

grcn, 377. Jfr. Stav,

Sigcrsvold^ en Hedenoldsborg paa Lister

i Norge, 513.

Siglæ^ som Parallel lil Nordboernes Bin-

dcruncr, 287 o. f.

Sigmund Brestcrsson^ den færoiske Old-

tids mest beromte Helt , 558 ;
jfr.

Frodcbo,

Signclser eller Signm^ forbudne i Norge,

233; i Danmark, 372; ]h. Signeruner,

Signcruncr i Svcrrig 599; jfr. Galdra-

sffl/jr, Trolddoms charakterer^ Signclser.

Signet^ gammelt Svensk, med Navnet Ha-

rald som en Bindcrune, 365; Signet-

ringe, af Solv eller Guld, brugtes af

hedenske Russer, (o. fl.) 247; beteg-

nede med Runer 71, 247, 365.

Sigrun (tydsk Sigirun) 129-30, 376, 385.

Sigurd Fafncrsbane (Siegfried der Schlan-

gentiidlcr), lærer Runer i sin Ungdom

afRcgin, 148; og senere af Valkyrien

Sigurdrifa (eller Brynhilde) 140.

Sigurd Hiort^ norsk Konge, Daltcrscin

af Sigurd Orm i Oie, Harald Haarfa-

gers Morfader 108, 128. En nu tabt

Saga har handlet om hans Bedrifter

111.

Sigurd Jarlsson^ Broder til Kong Magnus

Erlingson, indskjærcr cn Runeskrift i

Træ, til Erindring om at han ikke vilde

indgaac Forlig med Kong Sverrer, 172.

Jfr. Fi/yc, Ahrahamso7u

Sigurd Ladejarl^ holder et almindeligt Of-

fcrgilde paa egen Bekostning, 400-401.

Sigurd Orm i Oie (eller Snogtiie), dansk

Konge, 108, 124-26, 128. Han kal-

des Sigcfrid (o. s. v.) af de frankiske

Annalister, 124, 126.

Sigurd Ring^ dansk og svensk Konge ; —
om detle Navn og Tilnavn, 101 o. f.,

106, 108. Hans Efterkommeres Stam-

tavle til det 10de Aarhundrede, 128,

(jfr. 108, 124).

Sigurdrifa^ s. Brynhilde.

Sigurdson^ John^ Præst, hans Beretning

om Levninger af Bisernes Dyrkelse i

Island, 568.

SinaCs Omegns Klippeindskrifter og deres

Lighed med Runer, 259-60.

Sincus^ en af dc russiske Varegers forsle

Herskere, 267.

Singcdal i Norge, dens 2 Runestene, 492.

Sivertsen {John)^ meddeler et gammelt is-

landsk Digt mod Hexeriets forskjelligc

Arter, Runer, Ridsninger, o. s.v., 607.

Sjælevandring^ Nordboernes og flere gamle

Folks Meninger derom, 103 o. f,
;

jfr,

Gjenfodtc,

Sjoborg^ JY., svensir Rigsantiqvar ; hans

Fortjenester af Nordens Oldtidsminder

overhoved, 7, især af Kivik Monumen-

tet, som derved reddedes fra fuldkommen

(idelæggelse, 539-41. Han benægtede

Runers Indrisdning paa Sten i Heden-

old, dog med meget enkelte Undtagel-

ser, 7, 581-82, Hans forskjcllige Me-

ninger og Efterretninger om RunatnOj

7, 34, 55-57. Hans Opregnelse af

flade Klipper i (Sverrig) med Rune-

indskrifter, 63-64, 649. Om Tvekamps-

pladse, som endnu cre til, 250. An-

dre af ham mcddcclte mærkelige Un-
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derrelninger m. m., især om en besyn-

derlig Runeindskrift ved Berga i Svcr-

rig, 346-47; om Leeragcr- eller Bjor-

ketorpstenen, 422-24; om Solvitsborgs

Runestene, 444, 450; om Istaby Ste-

nen, 451-52; om ITallahultsstenen,

452; om forskjellige Slags Kummcl

og Kummelgrotter
^ 544; om den up-

salskc Stenhammer med Runeindskrift

582; om en Brakteat med angelsaxiske

Runer, 397; sce endvidere 429, 454,

G49, 650, 651, 656.

S/oV/ren, hans Undersogelser over de fin-

ske og flere Folks Herkomst m. m., 228.

Sjorupstencn i Skaane med Runeindskrift, 6.

Skaaler^ drukne til de hedenske Guders

Ære , og til afdode gjæve Frænders

Erindring , 401 ; Venderne drak og

Skaaler, helligede deres Afguder, jfr.

407 (samt 405, om Angclsaxernes forst

hedenske og siden kristelige Tempel-

gilder),

Skaalcvold (eller Skolievolds) Runesten

paa Lister i Norge, 513-14.

Skaalvægler^ zirlige, med tilhorende Lod-

der, fundne i nordiske Gravhoie, 251.

Skaanes geologiske Beskaffenhed, 36 o. f.;

Runestene, anfores under vedkommende

lokale Egennavne. Provsternes Beskri-

velse over forskjellige af dels Herreder,

439. Gamle Afridsninger af dets (samt

Hallands og Blckings) Runestene, 439-

40. 1 dets Torvemoser har man i vore

Dage fundet forskjellige forarbeidede

Becnsager med lydske eller angelsaxiske

Runeindskrifter, som en Kam (til Haa-

ret), 481-86, og en særegen Slangc-

figur, 649-50.

Skdnila Runesten (i Sverrig), 434.

Skålda (Poetik), et Anhang til (Snorros)

saakaldte yngre Edda, hvori nogle (end-

nu fildecls ikke fuldstændig udgivne)

Underretninger om Runerne haves, 172,

327, 330-31; samt ligeledes om Old-

tidens Versemaal, især det med Runa-

indskriften fuldkommen overeensstem-

mcnde Galdralag^ 373-75; jfr. Rask.

Skåldatal (Fortegnelse over Oldtidens og

Middelalderens Skjalde) et oldnordisk

Haandskrifl, 88.

Skaniirc (Skdncyri)^ ældgammel som Mar-

kedsplads eller Kjtibstad, 79-81; jfr.

Falstcrhoodde^ Landore^ Landsodde,

Skassla Runesten, ved Odcnsala i Sver-

rig, 326.

Skattegravere^ forstyrre Kivik - Monumen-

tet (ligesom ellers mange andre old-

nordiske Gravminder) 538 - 39 ; andre

have dog (men meget sjeldncre) bragt

mærkværdige Oldtidslevninger for Ly-

set 544. Jfr, 561, 563.

Skaut^ (faldur) en kvindelig Hovedbeklæd-

ning i Island (o. s, v.) 639.

Skeninge Runesten i Sverrig, 326.

Skjelskjiir i Sjælland; et der fundet Bly-

Amulet med Bindcruncr m. m, 593-94,

654.

Skigaard (sM&gar&r) 591-92, 650.

Skjolde prægtige, i det gamle Norden

med Billedværker eller Runeindskrifter

118. Et lille Stilvskjold med nordisk

Rune-Indskrift af den magiske Art, fun-

det ved Ely i England 21, 377, 561,

583-84, Solens skinnende Guddoms

Skjold
,

betegnet med Runer , 141,

583.

Skjoldruner {Skjaldrunar)^ formodentlig en

gammel Art af Tredelingsruner (i 3

Variationer), 161.
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Shiringsal (Sciringcsheal^ SMringssalr) , ct

af Norges ældste Handels- og Guds-

dyrkelsesstedcr, 416.

Skimcrs Besværgelser mod Gcrde, led-

sagede af magiske Binderuners Indskjæ-

relsc m, m., :L37 o. f,

S/g'oidMn^a-Sa^f« (Skjoldungernes Historie),

nævnes i en Yisitatz af Holums Bi-

skop som tilhtircnde Mcidrevalle Klo-

ster 1170, men haves nu ikke mere,

mueiig dog med Undtagelse af det saa-

kaldte Soguhrot^ 07.

Skoleuge (Skovlængc) Runesten paa Lol-

land, 334.

Skonvig (Jonas), hans Undersogelse over

Runamo-lndskriften, 31, 3 X

Skopte (igmundson fra Gidske i Norge,

opreiser en Grændscsleon, tilligemed sin

Broder Finn, efter at de havde deelt

deres Jorder iraellem sig, 480.

Skotske Stcnslotter med visse besynder-

lige Figurer, 163, 545. Skotsk Over-

tro om religieuse eller magiske Om-

gange, 373. Folkesagn om Skotlernes

Indfald i Bahus Lehn, 316; jU\ Ossian.

Skrift^ Skrifter; dette Ords oldnordiske

Betydning, 150-51.

Skrivekunsten^ mecntcs i Oldtiden (og af

adskillige i den ukyndige Folk) al være

af guddommelig Oprindelse, samtal frem-

bringe magiske eller vidunderlige Virk-

ninger, 139, o. f., 145, 146; jfr, 7?u-

ncr, CharactcrcTj Stave,

Skxtlescn^ Thorlak ^
Biskop over Ilolum

Stift, forbyder (1639) Runernes Brug

i Island, 179.

Skythcrnes Rhabdoraantie, 134-35 ; æld-

gamle Skrift, 223. Langvarige Herre-

domme over Ægypterne, ra. m., 260.

Slayigen^ som Hicroglyph, rislet (indskaaret)

og rcidfarvet, paa ct Drikkehorn, 1()7.

Som Sindbillede paa «bidende» eller

forlærende Eder, 385. Som en Af-

bildning af Odin selv (der og har for-

skjellige Slangc-Navne), 62-63. Ind-

gravet paa en Marmorlcive, bragt fra

l'ircus lil Venedig, 280. Et Slangc-

billedc af Been, med Indskrifter i an-

gclsaxiskc Runer, som maa læses fra

Hoire til Venstre, 619-50. Slange-

billeder paa Runestene, 203, 261,280,

348-49, 653. Et naturligt Slangcbil-

Icde til Runamo Indskriftens Grund eller

Ramme, 62-63; jfr. Slanger,

Slanger^ uhyre store, af Boa-Arten, fand-

tes fordum i Europa; de formcentlige

Fabler om saadanne have derfor rime-

ligviis nogen Grund, 109 o. f.
;

jfr.

Slangcbillcdcr.

Slaver y de ostersiiiske, sce Vender; over-

hoved i Oldtiden, om de brugte Skrift,

245-53, 257-79, 637-44; jfr. 223-28.

Slaviske Haandskrifter opbrændtes efter

pavelig Befaling, (Aar 968), 246. Deres

ellers mest bckjondte gamle Skriftarterj

s. Cyrillisk^ Glagolitisk,

Slavonieti (hos Saxo), skatter til Svanlevits

Billede i Arcona, 401.

Sleipner^ Odins Hest, hvis Ttimmc siges

at være betegnet med Runer, 112.

Slesvig^ Hertugdomme, s. SonderjyIland

;

Slesvig^ Stad.

Slesvig^ Stad (fordum SHaswich, Slésvik^

ogsaa Uci&ahær m, m.), var fordum be-

romt i Europa og Asien af sin store

og vidtudbredte Handel, 415-16. Fra

dets Omegn uddioge Anglerne lil Bri-

tannicns Erobring, 415. Det tilhorte

i Hedenold de Danske 415. Den an-

gclsaxiske Kong Alfreds Hofsinder og

91
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I

Skibsforere drevc Handel derpaa 415.

Runestene fundne i eller tæt ved Sta-

den 188, 333, 447, 477 -484, 651,

G53-54; j(r. IJcdehy.

Slesvigske Runeindskrifter s. Sonder-Jyl-

land^ Slesvig^ Goltorff; jfr. Wedclspang^

Louisenlund,

Slitrur^ en gammel Benævnelse for Bin-

deruner 164, 183.

Slæhhes Hoi eller Uoic s. Snoldelev,

Slægtrcgistre^ oldnordiske, deres Trovær-

dighed, 111-13, 122-23.

Snoldclev {Syioldseic) \ SiivWand; en derved

funden Sten med en Runeindskrift fra den

hedenske Tid, 17, 413, 426, 457-65.

Andre mærkelige Oldtidslevninger saa-

vel der, som i dets Omegn, 459-461.

Snorrariki^ en Hule med Indskrifter, paa

Thorsmarken i Island, 573-74.

Snorre Siurleson (ofte blot kaldet Snorro)

Nordens beromte Historieskriver; hans

Vers om Hovcdanslifteren til Feiden

mellem Ring og Hildetand, 76- 77;

Hans Slægtrcgislres Troværdighed, 111

-13. Hans Prtive-Exempel for det saa-

kaldte Galdralag eller Trolddomskva-

denes Versemaal og for Starkadarlag

eller Stærkodders Metrum, 374-76. Den

ham i etslags Binderuner, kaldede Stav-

karlsskrift, tilsendte Advarsel vilde have

reddet hans Liv, hvis han havde kun-

net udfinde deres rette Mening 164,

276, 561-65; jfr. 178, 120. Hans

formeentlige Ligsten, nylig opdaget paa

Reikholt, hans sidste Bopæl, 564-67.

Hans Diidsmaade 561-65 og Jordefærd

566-67.

Eol^sél); Navn for et Runebogslav (4,?,
Ij, I*,) heldbringende i magiske Con-

figurationcr 161, 609-601. Forend So-

lens Opgang indtraf maatte man hente

Dug (Vand) og Plantesaft, som anvend-

tes ved magiske Operationer, 378; jfr.

259, 260. Solens ældgamle Dyrkelse

blandt Nordboerne og forskjellige Lev-

ninger deraf, 371-73, 379, 600-601.

Solens skinnende Guddoms Skjold siges

at være betegnet med Runer (Solplet-

terne?) 142. Solens sædvanlige Gang

eller Omliib iagttoges noic med Hen-

syn til de gamle Nordboers religieuse

eller magiske Omgange, 371-74, samt og-

saa ved Finlappernes Divinationer, 232.

Solrun (Solens Rune) 129.

Sommer^ C, J/,, var den norske Oldgrand-

sker Kliiwers Lærer, 497; hans Med-

delelse af Byc-Stcncns sjcldne Rune-

indskrift 493. Om tvende gronlandske

Stene med Runer i hans udmærkede

antikvariske og cthnographiske Samling

577; en til den horende Kristalkugle

med indridsede Characterer, 580,

Sorhon^ om Blekings Almuesprog, 428.

Sorlerup^ /, meddeler adskillige numis-

matisk-palæographiske (o. fl.) Underret-

ninger, 210,

Spaadomskunsier ved Kviste, Tene eller

Pile, 129 o. f., j49 o. f., s. Lodkast-

ning^ lUiabdornantie^ Spaanc^ Orakel

Spaane^ hvorpaa Trolddomskvad indska-

rcs i Runer, 173; brugte ved de he-

denske Nordboers Sortilegicr, 137; jfr.

Span^ Tene.

Span^ Lindcspan^ 149; see ellers Blot-

spdnn^ Offcrspaan^ Spaanc^ Tene.

Spanieris gamle Skriftartcr, see Phonicisk^

(Turdcfanskj Celtiberisk^ Toletanske Bog-

slaver.

Spelman^ Jlenr,^ meddeler Worm en angel-

saxisk Runeindskrift (fra Bewcastle), 624.
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Spjaldhage Hot i Island, 434,

Sponholtz} denne Families betydelige An-

deel i Opdagelsen, Bevaringen , (men

muclig og lildcels Forfalskningen) af

de hevbmic vendiske Oldsager fra Prill-

witz eller Rhetra, o. s. v., 237-41,

637 (o, f.).

Spyt^ Meimeskets, anvendt til Trolddoms-

charakterers Indgnidelse paa Panden,

202.

Spa^ide ifihula) med Runeindskrift, see

Himlingiiic,

Spændering (Slobcform lil en), med en

særegen Indskrift, der ligner Runer,

fundet i Meklenborg, 648.

Stafgard (Stavregjærde) som Helligdoms-

hegn, 20; jfr. Skigaard.

Skafkarlslctr (Stavkarlsskrift), en Art af

Binderuncr, 164, 276, 564-65.

Stamtavle over Sigurd Rings Efterkom-

mere (il Islands Lanånamsiid^ 128.

Stamtavler^ de gamle Nordboers, indridsede

i Runer, paa Sten- eller Trætavler,

122, 637; de mcxikanske Fyrsters,

udtrykte ved malede Ilieroglypher, 537.

Stang
^

{Stange o. s. v.), som Sledsnavn,

91, 93; jfr, Gard^
.
Gardstang^ Gar-

stang^ Stanghy,

Stanghy eller Stang By i Skaanc, (Stang

oppidum)
,

Skjalden Gårds Hjemsted,

82, 88, 93; jfr. Slang.

Stapafell^ s. Sanghule.

Siarka&arlag^ Stærkodders Verscmaal, 87

o. f., 374-75; jfr. 90^94, Stærkodder^

Galdralag^ Formjr&alag,

Starha&r^ s. Stærkodder^ Starka&arlag,

Stav (stafr) ; dette Ords palæographiske

Betydning og Oprindelsen dertil af

Tryllevaande, Trolddoms- og Spaadoms-

ftavc o. s. v., 133-39 o. f., 143-44,

149, o.f., 167. Paa Færoerne kaldes

Bogslaver blot Staver^ 557. I Island

betegner Ordet og endnu en magisk

Bindcrunc, 161, 164, Jfr. Bogstav^

Runestav^ Rhahdomantie (m. ra.).

Stavkarlsskrift s. Stafkarlslctr.

Stedje i Sogndalen i Norge|; en Runesten

sammesteds, 480.

Steenkjer (Stcitikh')^ en af det gamle Nor-

ges Ilandelsstæder, 416.

Stecnslrup {Japctxis)^ oplyser ældgamle

Runeskrifters forskjcllige Indridsnings-

maade i en jydsk Kjæmpcgrav eller

saakaldet Jættestue, 18, 19, 516, 518,

533, 651. Hans Rciser i Island, hvor-

fra han medbragte et Par ældgamle

gjcnnemborede Stenskiver, 578.

Stef^ en Strophe, (m. m.) ; om Opriudel-,

delsen til dette Ord, 153.

Steiermark^ der fundne Hjelme med Ru-

neindskrifter, 642.

Stempler eller Former Ul Mynter (fordum

kaldede mot) 209 o. f., jfr. 244.

Stenalt Herregaard i Jylland ; en der for-

ben værende Runesten, 553.

Stenaltrc^ nordiske, 525, 543-45.

Stene^ a) store, s. Bautastene^ RunesteJie^

Dysser^ Stensætninger^ b) mindre, som

Amuleter eller Talismaner, s. Åskehjul^

Stenringe^ m. m.

Stenhammer^ med Runeindskrift, s. Upsala.

Stenkamre (Jynovne o. s. v.) 544. Et

med Runeindskrift (paa en Overligger)

532; kaldes Stcinhåuscr i Thiiringen

610; o. f. jfr. Stenkister^ Stmstucr^

Kjempcgravc,

Stenkister^ i Hedenoldsgrave ; en med Ru-

neindskrifter, 532, 562. Jfr. Kivik.

Stenringe eller rettere gjcnnemborede Sten--

skiver
'y
en med Runeindskrift, funden i

91*
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Skaanc 19, 578-79. Andre, fundne i

Norge, 21; i Island, 578; Svcrrig

578, 580; Tydskland, 578.

Stensiucr^ underjordiske, s. Jættestuer; i

Skotland, 529.

Stoisætningcr^ gamle nordiske 250, 255.

Jfr. Dommersleiic^ Offcrpladsc^ Horger,

Stentavler^ med Indskrift , fundne i en

dansk Dysse, men forkastede eller ode-

lagte, 516.

Stentegn ^ med Runer o. s. v., fordum

brugte i Rettergang paa Orkenoernc og

Man 471.

Stjeimei'nes ældgamle Dyrkelse blandt Nord-

boerne, Levninger deraf, 379.

Stockholm^ en der bevaret unik Guldbrak-

teat med det angclsaxiskc Runc-AIplia-

bet, 620-33, G57; gamle Membraner

med magiske Runer, 162, 178, 600;

Codex aurcus 202.

Stafruna^ hos de gamle Tydske 160.

Strdhlenberg^ om Runeindskrifter i Sibirien,

648.

Sirarup {Siraar\Å;p) Gaard, i Sonder-Jyl-

land ; et der fundet ældgammelt Guld-

Diadem med Runer, 338, 474, 656;

et Sten - Gravkammer sammesteds, der

har en Overligger med Rune-Indskrift,

475.

Strengnæs i Sverrig; ældgamle Runestene

bleve, allerede i Middelalderen, indsalte

i dets Domkirkes Mure, 220; jU\Aros,

Strinnholm^s Mening om Runernes æld-

g«imle Brug, 7.

Strunck^ Å.^ meddeler adskillige interes-

sante palæographiske Underretninger og

Tegninger, 208.

Stro Runesten (i Skaane), 438.

Sluhs Efterretninger om Opdagelsen af

den storre Jættestue ved Udleire m. m.,

524.

Siudach^ Undersogelser over Middelalde-

rens Magie og den dertil horende Over-

tro, 178.

Stursbull^ Stiirsholl ved Oxenvad ; en der,

i et Gjcrde, af M. F. Arendt opdaget

Runesten, 334, 468-70, 651. En
anden (?), der har ligget ved en Grav-

hoi paa Byens Mark, 554. Mange

Oldsager opgraves af Jorden der ji Om-
egnen, 554.

Stærkodder (Starka&r) , bcromt Kjæmpe

og Skjald; deeltog i Braavalleslaget,

og forevigede det i sine Kvad, 87, 88,

91; jfr. 83, 104, samt Starka&arlag.

Hans Digte ansaaes i Middelalderen for

at være dc ældste, som da havdes, 88.

Om Oldskrifterncs Sammenblanding af

forskj«llige, mythiske og historiske Per-

soner, af samme Navn, 88. Han om-

bringer Skjalden Gard (der formodent-

lig har forfattet og indhugget Runamu-

Indskriften), 93, 94.

S((/im, P. F.; hans Mening om Runernes

Oprindelse, 8; om Braavalicslagets Tids-

bestemmelse, 48; Samling af oplysende

Varianter til Peringskolds Udgave af

Sogubrot, 68. Underretning om Ef-

Icrgravningernc i Herlaugshoien i Norge,

529. Et mærkværdigt Brev til ham

fra II. J. Willc om norske Runeindskrif-

ter m. m., 389. Han udgav et Efter-

stik af Hilfclings Tegning over Kivik-

monumentct , 510 ;
jfr. 541. Hans

Læsning af cn fyensk hidindlil ube-

kjendt Runeindskrift, 548.

Sunds Runesten i Sverrig, 326.

Svafuvlame^ Odins Sonuesiin, Hersker over

Garderige eller Rusland, siges al have
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besiddet et Sværd med magiske Runer

583.

Svanen^ en Himmelfugl, 115.

Svantevits store Afgudsbillede i Arconas

Tempel 401.

Svein s. Svend,

Svmd Estriihsens danske Runcmyuter, til-

decis med Binderuner, 210.

Svend Gcrmundson^ en blandt de forste

Opbyggere af Kirker i Danmark, fore-

viget ved den bryndcrslcvskc Runesten,

192.

Svend Grathe^ skjænker et kostbart Bæger

lil Arconas Tempel, 401, 406.

Svend Tveskjægs Mynter ligne de angel-

saxiske, 210.

Svendsen (S-ucnomus), Brynjiilf^ Biskop til

Skalholt, samler og meddeler Underret-

ninger om Runerne, 178-180, 182,

185 ; hans Forbud mod Runer (paa Em-
beds Vegne) 179; jfr. 180, 182.

Sverrci'^ bertimt norsk Konge, en mod

ham stilet, i Træ udskaaret Runeind-

skrift, som endnu haves, 171-72. Jfr.

Sigurd Jarlson^ Vinje^ Ahrahamson.

Svcrresefif L\, Sysselmand i Rangarvalle

Syssel, finder og fremsender et Pav

gamle, i Midten gjenncmboredc Sten-

skiver, 578.

Svcrrigs gamle Runemindesmærkcr (hvor-

under Skannes, Hallands, Blckings og

Bahus-Lehns her indbefattes) 5-7, 19-

21, 23, 27, 56-G7, 122, 152, 178,

203-206, 220, 261, 264 o. f. 324,

325-26, 327, 329-30, 333,331,335,

336, 349, 350, 366, 408, 419-54,
578-82, 584-86, 598-601, 608, G20

-34, 617, 649-53, 655-57.

Svcvcme^ (Svcvi, Svafar) cn nordisk eller

golhisk Slamme, 158.

Svistad i Balingc Sogn og Herred i Up-

land; en der befindtlig Sten med Ind-

skrift i bagvendte Runer, 348.

Svovel (allerede kaldet &£tov som et Slags

guddommeligt Stof af Grækerne) dels

magiske Kraft som Rcigelse, 376-

Sylshoi s. Snoldclcvstenen.

Sylt (Silt) Spor til ældgammel Cultur paa
*

denne O, 9.

Symboliske Betegnelser i Romernes Ta-

chygraphic 368-370, og i Runamoind-

skriften 370 o. f. 384-86.

Syrisk; et vist Bogstav af dette Alphabet

ligner eu tilsvarende Rune, 295. Jfr.

285.

Syv^ Pedcr^ om Bomærkernes Oprindelse

fra Runerne m. m. 183-84. lians Be-

skrivelse og Tegninger over den forst

opdagede Runesten fra Stilvitsborg m, f.

441-43, 447. Jfr. 449.

Sahiasienms Runeindskrift i Sverrig, 6.

Sæmxind Frode ; hans nu tabte norske

Historie har indeholdt meget mere end

chronologiske Bestemmelser, 202. Bi-

skop Arnold af Gronland overvintrer

hos ham Aar 1125-26, 573. Jfr. 22,

572.

Sæmundson^ Thomas^ Provst i Island, hans

Reiscr i Europa og Asien, 23; Undcr-

sogelser over Paradisluilens Runeind-

skrifter, 23, 571-73, 654. Skjænker

Museet for nordiske Oldsager i Kjci-

benhavn, en med en mærkelig Indskrift

forsynet Griffel af Bronce, m. m. 199.

Sodcrby s. Sorby,

Soffucr^ S6vdc s. Sende.

Sogiihrot af fornkonungum; delte cxidgamle

llaandskrifts BeskaflTenhcd, Udgaver og

Oversættelser, 67, 77-78 o. f. 126-27.

Sec ellers Magnussen (Arnc)^ Pcring-*
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skold^ Grundtvig^ P, E, Muller^ Rafn.

Jfr. Skjoldungasaga,

Sdlvc (Saulve) s. Me,

Solvesm^ Svend^ en Lovliyndig; hans Un-

derretning om de for Runers Risten

m. m., i Island gjeldende Straffe, 182.

SiilvUsborg^ fordum efter Tradilionen, Ha-

rald Hildetands Residenz, 454. En Sten

med tydsk- angclsaxisk Runeindskrift,

fundet der ved det gamle Slot, men

flyttet til Kjobenliavn og siden borl-

koramel, 441 - 449, 456. En ai»den

Runesten fundet i Ruinerne af Staden

Solvitsborgs gamle Kloster, 444, 450-

451, 456. En Runesten i Nærheden

af Staden eller Slottet, 451.

Sondag {sunnudagr) kaldet saalcdes af

Solens ældgamle Dyrkelse 600-601.

Sondagshorn^ deres formeentlig vidunder-

lige Syn, m. m. 600.

Sonder-Jylland^ nu (Heitugdommel) Sles-

vig, dels mærkværdigste Runestene 468-

84, 554. (Sce ellers vedkommende

Stedsegennavne).

Sonder-Kirkeby^ paa Falster, en der op-

daget Runesten, tildcels med Binderu-

ner, 188, 444, 448, 654. Jfr. Breds-

dorffs Werlauff,

Sonder-Vissing i Jylland; af tvende der

nylig opdagede Runestene var den ene

aldeles forslidt, sondcrbrudt og ulæse-

lig; den anden, særdeles mærkværdig,

(fra Harald Gormsons Tid) er vel ved-

ligeholdt, aftegnet og udforlig beskrevet

af Thorsen 25, 194, 205, 219, 241,

272, 322, 549. Jfr. Harald^ Tufa, Mi-

stivij Rohmann^ Thorsen.

Siinsteho i Guldbrandsdalcn i Norge; en

mærkelig Runesten sammesteds, 480.

Sorby (eller Soderby) i Sverrig, en der-

værende Sten med Runer, der gaae fra

hoire til venstre, 437, 653.

Sorensen^ Provst, 465.

Soi'up i Fyen, en der opdaget Runesten,

444.

T.

Tachygraphiske Skrifttegn, især blandt Ro-

merne, med særegen symbolisk Betyd-

ning, 368, 370.

Tacifus, C. Corn., hans Underretninger

om Germanernes Rhabdomantie, Skrift-

tegn og Skrivekunst, 133, 157, 158,

216; om Skandinaverne som horende

til Sveverne 158.

Talbyråingr^ en islandsk Hexefigur, 594-

95, 655.

Talicssins Ophold ved en nordisk Fyrstes

Hof, m. m, 168.

Talismaner s. Åmuleter»

Talkn^ hvad dette gamle Ord betyder, 168.

Tanais^ s. Don,

Tanem s, Vest-Tanem,

Tankeruncr s. Jluruner,

Tanums Sogn i Bahus-Lehn; dets Min-

desmærker, Folkesagn og Runeindskrift,

344-346.

Tapetserier
s

oldnordiske, med Indskrifter

151.

Tartara hos Saxo, betyder Valhall eller

do nordiske Heltes Opholdssted efter

Doden, 86.

Tattovcrmg^ med Runer og Hieroglypher,

overtroisk, i det gamle Norden, 133.

Tavler^ kaldes Bladene (folia) i en Bog

af Russerne, fordi Skriften forst bier

indskaarct i Træ, 245. Jfr. BoA, Biigy

Boger^ Træbog^ Xouc, Stentavler.

Tegernsee^ en der bevaret Codex, skrevet
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henved 850, med et angelsaxisk Runc-

alphal)el, 327.

Tegn med Runer, s. Jcricgn^ Stmtegn^

Stenring^

I'ellcmarkcn^ rettere Thcllemarken^ s,pcla~

m6rk\ jfr. Thijlc^ Thule, En særdeles

mærkelig Sten, med Rune-Indskrift fun-

det der i en Kjæmpchoi (med liere mær-

kelige Fund sammesteds) 389-92; jfr.

415-416, 454. Sce ellers Gundheim^

Seude^ Jmgcrspriis^ IVille.

Teltruner (Tjaldrwiar) formodentlig en

gammel Art af Tredelingsruner, i tre

Variationer IGl.

Tmpelkumniel^ 514; ik.JilcnaUre,

Tcmpelskaltc^ i det hedenske Island 402,

405, 413; blandt Venderne, 404-406,

407.

Templer^ hedenske, forvandles i England

til kristelige Kirker, 405. Deres Ind-

lægter i Island, 401, og blandt Ven-

derne, som skjænkede dem mange Kost-

barheder 404, 406, 407. Jfr. Tem-

pelskat.

Tene eller Runestave (/miar, tani) rystede

og blandede (endog af selve Aserne)

ved overtroisk Lodkastning, 134-137,

149, 154, 162. Jiv. Rhahdomanlic,

Kvistrmer^ Offcrspaan^ Span^ Spaa-

domskunstvr.

Terninger^ troedes at kunne forhexes af

vindesyge Spillere ved et vist Trold-

domskvad, 377-378.

Tham^ P., vcslgolliiske Monumenter, 346.

Hans Skrifter om Guldhornsrunernc

m. m. 412. Om Solvitsborgs Runesten

441-15, 450. lians Udgivelse og for-

skjellige Ovcrsæltclser af en engelsk

Runeindskrift, 604.

Thiele^ /., danske Folkesagn, 465.

Thomsen^ Chr,^ hans Bemærkninger om
toslags fremmed Indvirkning paa de

ældste nordiske o. fl. Mynter 210, 212;

om forskjellige sjeldne Mynter af

hans store Samling, 209, 212-213,

589, 655; om det ved Wismar fund-

ne Broncehorns Figurer m. m., 244,

jfr. 263-264; om Aakirkebyes Diibc-

font med Runeindskrift, 325 ; om Born-

holms Runeindskrifter overhoved, 195.

Om de af ham besorgede rigtigste Teg-

ninger af en Guldbrakteat med det an-

gelsaxiske Runealphabcl 397-620, 656;

hans Værk over Brakteatcrne
, 627,

645. Hans Underretning om Leer-

ager- eller Bjorketorpstenen, med be-

rigtiget Afbildning af dens Indskrift

421, 425, 656 o. f. (sce Pcterson),

Meddeler (af et Brev til ham) en Be-

skrivelse over en i Skaane fundet Kam,

med Tegning over dens Runeindskrift

585 (jfr. Jhuzelixts), Hans Opsats om
oldnordiske Vægtskaale og Vægtloddcr

500. Han meddeler en Tegning af

den koslinske Guldring med Runer 656;

jfr. 222, 465, 466, 615, 622.

Thor iporr^ p6r) kaldes Asernes Fyrste

(åsa hragr) 405. Han anraabcs om

at vie (hellige eller værne om) en Ru-

neindskrift (jfr. Glavvndrupstcnen osv.),

82, 323; om (som Landets Skytsgud)

at fordrive en uretfærdig norsk Konge,

af Riget, 169. Han paakaldes eller

besværges i et Eddadigt, 137. Hans

Vogn eller Karre siges at være beteg-

net med Runer, 142. Hjulet, som

hans Sindbillede eller Hicroglyph 532-

33. Hans Monogram i Runer 166,

jfr. 593-95. Runebogslavet > opkaldes

(i dets bedre Betydning) efter ham 136.
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Hans Hammer (m. m.) som et helligt

Tegn 161, 222, 532, 596, 627;

jfr. 378, 600, ogsaa hos Finlappernc

i det 18de Aarhundrede, 233; for-

slijellige Indvielser ved den (eller

dens materielle Efterligning), 82; den

gav og Navn til en magislc Binde-

rune, 166. Hans Navn i Runer ved

hans formeenllige Billede paa gamle

Guldbrakteater, 278, 596, 627. Hans

ældgamle ofrenllige Cultus, i Norge

og Island, 506, 579. Hans Hoved

gav og Navn til en Trolddomscharak-

ter blandt Islænderne, 166, 202. Hans

Dyrkelse i det hedenske Sonder - Jyl-

land, 414. Han dyrkedes, tilligemed

Christus, af nogle nordiske Hedninger

377, og'ligeledes af overtroiske Kristne,

162, 377. Han paakaldes i en engelsk

Runeindskrift, der indeholder oldnor-

diske Trolddomsvers, 603-606. Han

dyrkedes hemmelig, lige til vore Dage,

af enkelte Overtroiske i Svcrrig, Dan-

mark, Norge og Island, 162-600, og af

hedenske eller halvkristne Lapper, samt

dyrtes tildeels endnu af adskillige asia-

tiske Folk, 233, 341, 533. Overtroen

om Tordenstene (Thorviggar, Thorkeilc

o. s. V.) er en Levning deraf i Sverrig

og Tydskland, 580-81. Han anraabes

om Lykke i Terningspil 378. Ora hans

Tilnavn Veor^ m. fl. 635.

Thora^ Hakons Datter, en dansk Prind-

sesse eller Adclsmti, hendes kunstige

„Skrifter" eller Broderier, 151.

Thordrup (eller Thorstrup^ i Jylland), en

der funden Runesten over Yikingcn

Isvard, 141, 324.

Thordscn^ Procurator, aftegner en Deel af

Ullerup Jættestues Charactcrer, 516.

Thorgerde Egihdatter^ en hedensk Islæn-

dcrindc, indskjærer i Træ et langt

Digt med Runer, 196. Jfr. Egil Skal-

tagrims67U

Thorkeil s. Thor,

Thorkelin^ G, el af ham i Storbritan-

nien eller Irland erhvervet unik Aftryk

af et Kobber, forestillende Ruthwells

St5tlcn med dens Runeindskrifter, 14,

617 - 19. Om en af ham fra samme

Rcisc medbragt Tegning af en Ind-

skrift paa en Guldring med angelsaxiske

Runer, 624-25.

Tliorlacius^ Borge^ om Hedenoldshoie og

Stensætninger, 250, 255. Han udgiver

de forstå Efterretninger og Undcrstigel-

ser om Snoldelevstcnen, 457 o. f.

Thorlacius^ E, 11,^ Sognepræst, hans Ef-

terretninger om en islandsk Runesten

fra den hedenske Tid, 562.

Thorlacius^ Skule; hans Mening om Ru-

nernes Oprindelse, 8. Om danske ver-

ticaie Binderuner, 17, 188. Hans Af-

handling om de Slesvigske Runestene

188, 333, 483-81, 653. Hans Un-

derstigclser om den pireiskc Marmorlo-

ves Runeindskrift, 280-81, jfr. 653;

om Thors Ilammcrtcgn m. m., 349,

580-81. Om det af ham paatænktc

store Runeværk, bestemt for det danske

Videnskabers Selskabs Skrifter, 24.

Enkelte fra hans efterladte Ilaandskrift-

samling meddeeltc Exemplcr paa Binde-

runernes (magiske) Skrivemaade, 165.

Et Brev fra Tham til ham om Guld-

hornsrunerne, 412. Hans Forklaring-

ovcr Snoldelevstcnen, 426, 457 o. f.

Thorlevar {porlcivr) fra Tellemarken, en

af AIcs og Rings Krigere i Braavalla-

slagct; har mulig indhugget Indskriften
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den af Worm beskrevne Runesten

fra Solfvitsborgslot d51, jfr. 417-48.

Thornæs i Norge, 507.

Tfiorod ipéroddr)^ en Islænder i Middel-

alderen, kaldet Runcmcstcr^ (enten fordi

han var særdeles kyndig i Runeskrift,

underviste andre deri eller skrev cn

tabt Afhandling derom) 177.

Thorpes Udgave af Cædraon 77; af en

mærkelig angelsaxisk Dialog, 313. Hans

engelske Oversættelse af Rasks angel-

saxiskc Grammatik, 152.

Thorsen^ P. G., hans Arbeidcr over Dan-

marks Utmelitcratur , især Sonder-Vis-

singstenen, ved forslijeilige i den An-

ledning foretagne Reiser og llndcrsci-

gelscr25, 191, 219, 390, 519, 615;

jfr. Sonder- Vissing, lians Meddelelse

om Rinderuner paa cn Sten ved Cle-

menskcr paa Bornholm, 194 o. f., og

af Arendts originale Tegning af \Vc-

delspangstenens liindcniner, 656. Hans

Bemærkning om Peder Syvs Afbild-

ninger af Runeindskrifter, 413. Afteg-

ninger af de ved Trinitatis Kirke op-

bevarede Runestene, 444. El af ham

forberedt Værk over Danmarks samt-

lige Runcminder, 645.

Thorsmark (pérsmork) paa Island, 573.

Thorsnæs (porsnes) i Island, et hcromt

Ting- og Offersted 506.

Thorsteinsen^ Guttorm^ Provst, hans Un-

derretninger om islandske Bindcruner,

198-99; jfr. Hof,

Thorvaldsen, Arnold, (Arnaldr) en islandsk

Skjald i Valdemars den Stores Tjene-

ste, Absalons Omgangsven, ogsaa om-

meldt af Saxo, 54.

Thorvig i Norge, 507.

Thorviggar (Thors Kiler) s. Thor,

Thule, i Pytheas's Reiser, betegner vel

Skandinavien i vidtloftigst Forstand, 9.

Jfr. Thyle,

Thune, Tune, en Kirkeby i Sjælland, cn

Runesten fundet (men siden odelagt)

sammesteds, 465.

Thunmann^s Forsog paa at forklare de

preussiske Fane-Indskrifter, 225.

Thund {Tund, Tune, forhen Tunir) Gaard

med en Kirke i Norge; en Runesten

sammesteds 485.

Thurs s. purs,

Thy s. Ilclthorg, Ullerup', det regnedes

fordum til Vendsyssel, 536.

Thyle hos Saxo, betyder undertiden Thel-

lemarken (eller Tellemarken) i Norge

88-89. Jfr. Thylcnses, Thule.

Thylcnscs, hos Saxo , fordrcict af pilir

(pyleir, pilir), Tellemarkens Indbyg-

gere, 89; jfr. Thyle,

Thuringen, dets mærkværdige Oldtidslev-

ninger og Oldsager, 579-80, 608-15,

649.

Tihle Runesten i Sverrig, 326.

Tjerp Runesten i Sverrig, 326.F

Tilnavne i det gamle Norden brugtes un-

dertiden som Egennavne, 69; deres

undertiden hoitidelige Meddelelse i det

gamle Norden, 104 o. f. Som etslags

arvelige Familienavne, 105-107.

Tindes Kirke i Norge; cn der bevaret

Runeindskrift, indskaaret i Træ, henved

1190, 319-320.

Tingsteder i Nordens og Tydsklands He-

denold vare, foruden den sædvanlige

Indfatning af store Stene, undertiden

udmærkede ved enkelte end stcirre,

ved eller paa hvilke Love forkyndtes,

Domme afsagdes, Taler holdtes o. s. v,

92
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d62 - 63, 505 - 508. Jfr, Offerstedcr^

Ttensætninger^ Dommerstene,

Tingvold Kirke i Norge, dens særdeles

mærkelige Runeindskrift, 200, 207.

Tir^Tyr {Tir^Tyr)^ en af de gamle Nord-

boers Guder; Runen T opkaldtes efter

ham, 136. Eu Afdeling af Rune-Al-

phabetct kaldes Tirs Slægt, 633. Scicr-

runcr btir indskjærcs paa Sværd og

Belle, idet han selv paakaldcs, 140-141.

Hans Monogram i magiske Runer 166,

592; jfr.2l5.

Tirstcdstemn Jra Lolland, med en Rune-

indskrift fra den hedenske Tid, 17,

342, 444.

Tjursdkcr Runesten (i Sverrig) 438.

Tjosull (Toire, Toircpind, Lænke m. v.),

en magisk Binderimc, J39.

Tofa eller Tufa^ Harald Gormsens Hu-

stru, lod en Runesten sætte og udhugge

over hendes Moder, 25, jfr. Thorsen^

Sondervissing.

Tohc^ s. Tukc.

Tolctanske Bogstaver ansete for Runernes

Udspring, 10.

Topi^ Svimlen, Vaklen, farlig og til Fald

heldende Stilling, en magisk Binderune,

139.

Tordenstene^ Overtroen om dem er tildeels

en Levning af Thors Dyrkelse, 580-

81. Jfr. Thorkciley Thorviggar^ Aske-'

hjuL

Torfæus^ Thormod^ hans Mening om Ru-

nernes Oprindelse , 8 ; om Braavalle-

slagets Tidsbestemmelse, 48 ;
Oplys-

ninger om Nordboernes Erobringer i

Northumberland , 98; Bemærkninger

om de selvsamme Egeiuiavnc og Til-

navne, brugte tilsammen af forskjellige

Personer, (især fremsatte med Hensyn

til tvende danske Konger, bekjendte un-

der Navn af Ragnar Lodbrog), 105,

108.

Torsdagens særegne (fra Hedendommen

nedstammende) Helligholdelse, 233, 372
Tossogstenen i Norge; en hidindtil ube-

kjendt, sandsynligviis rigtig Læsning af

dens Ole "Worm forhen urigtig mod-

dcelte Runeindskrift, ved M. F. Arendt,

200.

Transji) i Sverrig, en der i et Gjerdc

værende Sien med Bindcruncr, 652.

Trapgangc eller Trapleicr paa Maklamo,

36, 57 ;
paa Runamo, 36, 39-41, 57,

59-60.

Tredelinger af Runerne; see ^rideilur,

Trcliouart^ kongelig fransk Sticaplain 570.

Trcvclgan^ Walter Calverley^ til Walling-

ton i Northumberland ; meddeler Af-

bildninger af gamle skotske Emblemer,

545.

Trithemius^ s. Beda,

Trolddom^ (forekommer og under andre

Rubrikcr, især Runer); dens forskjel-

lige Hovcdarter i Norden, 200; for-

fulgtes der allerede i Hcdendommen,

130, 170-71, 172-73, i den kristne

Middelalder, 173, 200; cndscnerc i

Danmark, 159, Norge, 233, Island,

139, 159, 179, 182. Dog havde al-

lerede Munkene forsogt at omdanne

den saakaldte sorte eller hedenske Ma-

gie til hvid eller kristelig o. s. v., 160-

62. Blandt Finlændere og Finlapper,

228, 230, 235.

Trolddomscharakterer^ 138 o. f,, 159 61,

(jfr. 165), 172 o.f., 584, 591-96, 597,

kaldes endnu i Island Galdrastaftr^ 171-

78. See ellers Wuner, Stave ^ IHnde-

runer^ Signeruner^ Troldruner^ Amuleter-
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Trolddoinskvad^ s. Tryllcsange.

Troldmesscry^ de hedenske Finlappers, 232.

Troldruner (efter Arendts Benævnelse)

;

en saadan norsk Indskrift paa ct Klip-

pebjerg, 201; — Trollrunor i Ble-

king, (saaledes kaldte af Sjiiborg), 450,

Troldskrifi^ kaldes Hedenolds Runer endnu

af den danske Almue, (ligesom en

kryptographisk Art af dem i Island

kaldes TroUalctur^ af samme Betyd-

ning), 461, jfr. Troldruncr,

Truvor , den skandinavisk-russiskc Vare-

gerfyrsfcs formcentlige Gravsten i Is-

borsk, 249-50. Hans kortfattede Hi-

storie, 267.

Tryg(jevældestenen i Sjælland, med Rune-

indskrift fra den hedenske Tid
, 17,

444, 448.

Trylledrikke, 167, 168.

Tryllcsange, (ofte ledsagede af Runer),

62, 03, 85, 132, 134, 137 o. f., 140,

141, 143 o. f., 175, 374-381, 602 o. f.,

604 6; jfr. 607. Til dem synes Ru-

namoindskriftcn at htirc, 62, 65-67,

82, 148, 374, o. f., 386. Blandt Fin-

lappernc (den saakaldte Runen) 131,

231-33; Finlænderne, 131, 228; An-

gelsaxernc, 376-77. De gaae over til

kristelige Former, 376-79, 602-603.

Jfr. Galder
, Galdralag

,
Galdralj6&,

lionner, Besværgelser, Troldmesscr,

Tryllestave (magiske Sceptre o. s. v.), 133,

137. Jfr. TrolddomscharactereTj Galdra--

8iafir»

Trw, anvendt til Runers Jndskjærclsc i

Norden fra umindelige Tider, 53, 142,

150, 154, 168, 170-73; endnu i visse

Egne for andre Skrifttegn, 217; ind-

skaarneRuneindskrifter derpaa, som snart

blive 650 Aar gamle 171, 27, 200;

jfr. 198, 206, 245, 257. Troens Træ

kaldtes Bardernes Alphabet, 153; jrf.

Irlændernes Skriftsiamme, 155.

Træer (eller Grene) kaldles de briltisk-

irske Celtcrs Bogstaver, 153, 155, 163.

Jfr. Kalendere, Runestave, Kjævlcr m. m.

Trwboger, (Boger med Træblade eller be-

staacude af sammcnheftedc Tavler), 135,

245, 351. Jfr. Balk, Flok, Tschecher,

Stef.

Træloddor med indskaarnc Mærker, Bog-

staver eller Indskrifter blandt de gamle

Italer, 156. Sce ellers Spaadomskun-

stcr, Rhahdomantie m. m.

Trænid, (Nid, indskaarct i Træ med Ru-

ner) forbiides allerede i den ældre norske

Gulethingslov, (fra Begyndelsen af det

lOdc Aarhundrede)
, 170; og i den

islandske Grågås, 171. Jfr. A^d, Nid-

stang, Tungenid,

Tschechernc, ct Slavisk Folk, indskarc deres

Love paa Trætavler, 245,

Tuba, Flod i Sibirien; lige over for dens

Munding fandtes en Indskrift, der lig-

ner Runer, 648.

Tufa, s. Tofa.

Tukc's (Tokcs)^ nu forsvundne (danske)

Mindesten, med Runeindskrift over hans

Hustru, 443.

Tunalund , (kort fra Upsala) Findestedet

for en særdeles mærkværdigt Brakteat

med Legender, 264, 655.

Tungenid (mundtlig Fremsigelse af For-

bandelser, Besværgelser eller Forhaa-

nclser mod Andre) forbydes i den ældre

norske Guletliingslov, 170. Jfr. Nid,

Nidstang, Trænid,

Tune, Tunir, Tun, s. Tuni).

Tvekampe i del gamle Norden, (især i

92*
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Rusland)
, 170, 254 o. f. Jfr. Udfor-

dring^ Ilolingajig^ Tvehanipspladse,

Tvekampapladsc i Nordens Hedenold, 250.

Tver'^s Gouvernement i Rusland ; om de der

fundne Stene med Indskrifter og Grav-

hoic, 248-55 (o. f.), 642, 649.

Tychsen^ O., om de sinaitiske og sibiriske

Indskrifters Lighed, m. m., 259-260,

648. Om Ccltibererncs Charaklercr,

627, 629, 631.

Tydskc eller iydsk-angelsaxiske flimer,

sce Marcomanniske^ Angelsaxiskc.

Typarium^ Navnetræk, Navns Underskrift;

dets magiske Mishandlirg forbydes af

Paven, 384. Jfr. Navn^ Monogram^

Ole.

Tyr^ (Seierens og Krigshæderens Gud

blandt de gamle Nordboer), scc Tir,

Tzerdyn , Store ^ forhen Permicns eller

Bjarmelands Hovedstad; en Klippeind-

skrift i dets Nærhed, 124.

Tænkestol i^enkestol}^ et gammelt dansk

Ord, i en Runeindskrift, 261-62.

Tondern (i Slesvig), 414, see Guldhorn^

Gallehus^ Mdgcltonder.

Tonsherg (fordum Tunsberg) i Norge,

drev i Hedenold en stor Handel med

fremmede Lande, 416«

u.

Udfordring til Tvekamp i det gamle Nor-

den; den som el modtog eller efter-

kom den, erklæredes for en feig Nid-

ding i offentlige Runeindskrifter o.s.v.,

170-71 . Jfr. Nidstænger^ Tvekampe^

Tvekampspladse,

Udleire i Sjælland, dels tvende endnu be-

varede mærkelige Jættestuer eller Halv-

korsgrave, med der fundne Oldsager af

Bronce, m.m.
, 424, 546; dets tredio

(idelagte Jættestue, 546.

Udstilling af skriftlige Bonner, Hymner

og Besværgelser for Gudernes Aasyn,

62-63.

Udsycning eller Brodering af Rimer, 155.

Uglens Neb siges at være betegnet med

Runer, 143.

Ulf (Ulplio)^ en dansk Magnat i Norlhum-

berland, skjænker cl Drikkehorn m, m.

til Domkirken i York, 404-5.

Ulf {Uulf^ Vulf)^ formodentlig en slesvigsk

Grundcier i Hedenold, sætter en Grænd-

sesten for sin Eicndom, 479-482.

Ulfs Sonncr, reistc et Mindesmærke efter

Geir (svensk Runeindskrift), 6.

Ulfilas^ indforer eller reformerer Gother-

ncs (især Moesogothernes) Skrifttegn,

223, 224, 418-19. Om selve Navnet,

formecntlig indhugget paa en i Slesvig

funden liidskriftstcn, 477.

Ulfsten {Ulfstan) , en Angclsaxcr; hans

Opdagelses- og Ilandclsreiscr , 415.

Jfr. Ohter^ Rask.

Ullerups (eller Lundhoicns) Jættestue i

Jylland, med Runeindskrifter, 18-19,

204, 289, 306, 323, 389, 514-21,

528, 651-52.

Ulve^ som Jætte- eller Troldkvinders For-

spand paa deres natlige Ueiser, 143.

Umhrcrnes religieusc Digtninger, Offcr-

skikke m. m., 145; et vist Bogstav af

deres Alphabet ligner cn tilsvarende

Rune, 295.

Undal^ s. Clausson,

Unnur (Uj)ur)^ s. Audur.

Unvona^ en engelsk Præst (henved Aar

980) som kunde læse de licdcnske

Britters cllcr Angelsaxcrs da ellers

uforstaaelige Skrift, 152.



Upernavik^ det nordligsle danske Etablis-

sement i Gronland, 574; jfr. Kingi-

to arsuk,

Upsala (fordum Uppsalir) , Navnets Be-

tydning, 464; nævnt i en Runeind-

skrift, 6-7; dets Tempel og Orakel i

Hedenold , 71 ; der bcfindtlige Rune-

stene, 324; i dels naturhistoriske Mu-

seum bevares cn Stcnbammer med æld-

gammel Runeindskrift, 7, 455, 580-

82, 651. Den der bevarede Codex

argenteus, 224.

Uråsa Runesten (i Sverrig), 438.

Urda iUrdur)^ den ypperste Norne eller

Skjæbne-Gudinde, 167; hendes him-

melske So med de dcrpaa svommcndc

Svaner o s. v., 145. Hendes beskjær-

mende Magt (eller værnende Hegn),

anraabes i Tryllesange, 602.

i/Wuntotcnens Runeindskrift (i Sverrig), 6.

Urner^ af Leer; en med en kort Rune-

indskrift, fundet ved Ebcltoflvig i Jyl-

land, 608; andre fundne i cn Gravhoi

i Willingshausen i Hessen, i cn sær-

egen Stilling, 156. En med et Laag

af brændt Leer, (funden i cn Gravhoi

ved Oepitz), hvorpaa cn tydelig Ind-

skrift i nordiske Binderuncr, 608-15,

649. Tvende i norske Gravhoie, med

Aske og brændte Bcen, dækkede af

flade Stene med Runeindskrifter, 17,

497-500, 651, En Urne, fundet i

Nærheden af Dantzig, med en Indskrift

i ubekjendtc Ciiarakterer, 16, 649. Af

Kobber, i nordiske Gravhoie, 252; jfr.

216.

Uroxehorn
,

brugte som Drikkehorn af

Oldtidens Galler og ligeledes af Nord-

boerne, 407.

Uveir^ formeentlig foraarsaget af Uexcrie,

især ved visse Runecharakterer (gjorn-

ingaveår)^ 202.

Vpar (eller Uptr) — Uthar (Ottar) eller

Uddcr {Odder, Oddr, Odd)^ et i Leer-

agerstencns Runeindskrift forekommende

Navn, 437-38.

V. w.

race, Robert, hans Beretninger om Nor-

mannernes Oprindelse m, m, 115; jfr,

Brmidsted,

Wadsicna, i Sverrig (Vcstgothland) en

der funden (nu unik) Guldbrakteat med

det angelsaxiske Rune - Alphabet; s.

Stockholm, Alphabct, Angclsaxcr, Brak-

tcat,

Wady el MuUckeh, cn Dal med mange

Klippe-Indskrifter, 259 ;
jfr. SinaL

Waiiz, G., hans Mening om Runernes

hoie Ælde blandt de sydlige Gother,

m. m., 418.

Waksala Kirke i Upland; en i den ind-

muret Runesten, 343.

Vala (Volva eller Spaakvindc), cu afdod;

opvækkes af Odin med Runer og Tryl-

lesange, 116. Tala'cns Slol siges, i et

Eddadigt, at være betegnet med Runer,

143. En Valas Gravsted (Fo7ru?ci^i), paa

Islands Nordland, med en Runesten fra

den hedenske Tid, 562-64. Et andet

paa Sonderlandet sammesteds; den der

jordede Spaakvinde siges at have stif-

tet et Legat til de Fattige som endnu er

ved Magt, 563.

Valdemar I. {den Store), Konge af Danmark,

lader Runamo - Indskriften undersoge,

29-30, 31, 32, 52-53, 54. Islandske

Skjalde i hans Tjeneste, 54.

Valdemar 11. {Scier) 32; om det af ham

1
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sammensatte Rune - Alphabet 17, 177-

78-79, 327-33. Den beromtc Islandske

Skjald Olaf TJvitaskdld (Snorre Sturle-

sons Broderstin) var i nogen Tid i

håns Tjenesle, 332.

Valhall] dertil bleve, i Hedenold, de Af-

dode henviste ved Ligbcgjængelsen, 72,

86. Dets Saligbed meentes især at

erhverves ved at falde i Kampen eller

mærkes for Doden, med en Spydsod, 78.

Valkyrie s. Ifrynhilde^ Sigurdrifa.

Wallin^ (en lærd svensk Oldgrandsker) an-

tager Runernes Indridsning paa Stene i

Hedenold, 7.

Wallman^ hans Meninger om Runernes

Oprindelse og ældste Brug, 7, 8, 327.

Hans Undersogelser over de svenske

Stensætninger fra Oldtiden m. m, 20,

250; om de saakaldtc Halvkorsgravc

521, 522, 528. Om hnns Beskrivelse,

Aftegninger eller Forklaringer over

mærkværdige svenske Uune-lndskrifter,

327-28, 333, 450, 451.

Valthjofsiad i Island, Binderuner paa dets

ældgamle Kirkcdor, 198-99.

Vamdrup Runesten fra Jylland, 443.

Vandflod^f meget stor i Norden (den cim-

briske?), 9.

Wannås i Vesterjjotn ; en der forhen op-

bev arct mærkcli g Runekalciuier blev

brændt, i indeværende Aarhundrede, som

en Trolddomsbog, 351.

Vara- eller Farafcy-Aaen, ved Braavig i

Osl-Gothland 81.

Varde (Isl. Vardi m. og Varda f.) Sten-

stcitte (Stenhob), lignende en Pyramide;

i en saadan cr en Runesten bleven

indlagt, (i Gronland), 575-76,

Vardrun (Tydsk War^run, den bevogtende

eller beskyttende Rune) el kvindeligt

Egennavn, 129-30.

Varcgcrne eller Varengerne (rettere Væ-

ringerne
,

Væringjar) udvandrede fra

Skandinavien til Rusland, hvor de stif-

tede et nyt og mægtigt Rige 247,254;

deres mange Tog og Erobringer 253-

54. En kortfattet Udsigt over deres

Historie 267-70; jfr. 273-74. For-

meentligc Runemindcr fra deres Tid,

263 o. f., 279 o. f. Varcgerne „paa

hiin Side af Havet" (de i Skandinavien

tilbageblevne) 269 ;
jfr. Nordmanncr^

Russer^ Slaver; Rurik^ Truvor^ Igor,

Varegisk Fcj, gjennem Rusland, til det

byzantiske Rige og Orienten 267 o. f.

Ve; fordum Himmelilden eller dens Gud-

dom hos Perserne samt ligeledes i

Norden, 359 ; deraf Fc, Fi, Helligdom,

helligt Sted, hedensk OfTersted, Ting-

sted, 20, 345, 359, 3i)8, 401, 635;

herfra udledes ogsaa Ordet vie m, fl.

358. Jfr. VespclU

VebaandiVehond) Ilelligdomsbaand, (Freds

-

baand, Gitter eller omgivende Rækværk

m. m. 20. Deres Ovcrskjærelse be-

tragtedes som Udaad eller Niddingsværk,

169. Deres Afbildning paa forskjelbge

Runeminder (Skaanc, Jylland og Eng-

land) 20-21, 584. Jfr. Tab. VU, Fig. 1,

6, Tab. XII, Fig. 2; s. Ur&arlokur.

Vchjorg s. Viborg.

VedelJarlsbcrgs Mening om Runernes Op-

rindelse, 8.

Vedel Simonsens Mening om Runernes Op-

rindelse 84, jfr. 164, 187. Hans Opda-

gelse af den særdeles mærkelige Gla-

vcndrup-Slen, 17, 82. Hans Afhand-

ling om det store og sjcldne Fund af
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kostbare Oldsager ved Aarslev i Fyen,

383.

Wcdelspang (ogsaa kaldet Wedclsprang)

en Landsby tæt ved Staden Slesvig

to der eller i dens Nærbed fundne

Runestene, flyttede til Louisenlund 188,

482 " 84 ; Arendts berigtigende Teg-

ning over den enes vertikale Binderu-

ner, 654,

Vcfjur (Vævninger) el gammelt Navn for

Binderuner 164, 174, 183, 184.

Vegner^ Thomas^ Biskop, bans Underret-

ninger om Stavanger Stifts Runemindcr,

509-510.

Vciby Sogn i Frederiksborg Amt i Sjæl-

land, dets Gravhoie og Steenstuer, med

de deri fundne mærkelige Oldsager,

525.

Veierslev i Jylland; en i dets Kirkcgaards-

muur opdaget, bidindtil ubekjendt Ru-

nesten 551-52.

Veirhancr^ Overtro om de paa dem an-

bragte magisk- rcligieuse Charaklercrs

eller Indskrifters bcskjærmende Kraft,

221. Jfr. fane (Wetterfahne),

Vclsckou^ L Jtf., fuldfiircr P, E, Mullers Ud-

gave af Saxo, bvis ftirste Binds tvende

Tomer nu crc udkomne, 67.

Venantius s. Fortimatus,

Vendernes Gudsdyrkelse, Runestene, Oflcr-

gilder, Afgudsbilleder og store Tempel-

skalte m. m. 404, 406-407. Deres Ru-

ner, Runestene, m. m. 223, 236-45,

637-40. Rbabdomantie, 136. Jfr. Sla-

ver^ Russer,

Venderunerj s. Runer (C, b.)
;

jfr. Bagvendt^

dgur,

Vendsyssel^ indbefattede fordum underti-

den Tbye 536 ;
Sigtryg dels Konge og

Agnar hans Son, 536.

Venedig^ om en der bevaret Marmorlove

med Rune - Indskrift, s. Liive^ Pireus

(Athen) Akcrhlad,

Verclius^ (Olaus) lians Mening om Runer-

nes Oprindelse 8; om Runen 4^, 323-

24; hans Angreb mod O.Worm, 331

o, fl. ; bans Manuductio ad Runogra-

phiam^ 324.

Vcrlamacestcr (Verulamium) ; et der i Mid-

delalderen gjort Fund af hoist mærk-

værdige Oldsager og Boger opbrændes

forsætlig, som Hedenskabets Mindes-

mærker, 152.

Wcrlauff^ E,^ om Pytbeas's Rciser og Rav-

bandelcns Historie m. m, 9 ; Arne Mag-

nussens Levnetsbeskrivelse , 10. Om
danske vertikale Binderuner, m, m. 17,

187-88, 654. Om Lecragerstcnens

Runeindskrift 420, 422. Om Glaven-

drupslencns Indskrift 82, 323. Om Ole

Worms Fortjenester af det nordiske

Oldstudium, 379, 442-44, jfr. 448 455-

56. Om de Wormske Runetegningers

Upaalidcligbed 422. Om de oldnor-

diske Skibsforeslillinger 531. Om de

saakaldte Tordenstenes reltc Bestem-

melse m. m. 580-81. Om Amulcler af

Rav, m. m. 590-91. Om Nordfris-

lands ældste Grændser og om Slesvigs

gamle Sprog, 414, jfr. 615.

Vermcland^ magiske Runer, indridsede paa

Træ eller Bcen, pleiede at anvendes

der, som Lægemidler mod Sygdomme,

i den hedenske Tid, 168.

Vespelt^ en Benævnelse for Mislelen i

6st-Gotbland , hvor den ophænges i

Bygningerne som Beskyttelsesmiddel

mod Ildebrand, 153. Jfr. Mistcl^ Ve^

Vcss7nann, Assessor, aftegnede fiirsl Ki-

vik Monumentet, 539.



736

Westen^ Thomas von, hans mærkelige Ef-

lerrctningcr om Finlappernes Trold-

dom, lluiiebommer, Offerstcdcr o. s. v.

som han af al Magt sogle at udrydde

231, 233-231; jfr. 210.

Westcndorp^s Afhandling om de neder-

landske Bomærkers Oprindelse fra Ru-

nerne, 184.

Vesterhotn] en gammel Træbog, indehol-

dende en Runekalendcr, opbrændes der

som hedensk, i det 19de Aarhundrede,

351.

Westergaard, Oplysninger om Sanskritske

Bogstaver og Ord, sammenlignede med

Oldnordiske 328 o f., 352 o. f. 432.

Vcsierstaj Vester- eller Urci/mc -Herred,

i Bleking, 32, 84.

Yesthols Runesten i Sverrig, 326.

Vcsi-Tannem i Trondlijcms Stift i Norge,

en Runesten funden der, tilligemed en

Metalurne, i en Gravhoi, 343, 499-

500, 651.

Vi s. Ve.

Viborg (i Jylland) ; Navnets Oprindelse

m. m. 20, 462.

Vickby Runesten (i Sverrig) 434.

Videnskabers Selskab, det Kongelige Dan-

ske; en af det udnæ.vnt Committces Be-

retning om Undersogeisen af Runamo,

27-43; jfr. 24, 387, 402.

Wicselgren, om Runernes Oprindelse fra

det phoeniciske Alphabct 418.

Vigher spa {spdi, Spaamand? eller spake

den Vise?) siges at have indskaaret

Uplands hedenske Love i Træ, med Ru-

ner, 154.

Vignupa (den hellige Hoide eller Bakke)

formodentlig ct ældre Navn forKreutz-

berg ved Slesvig, 4S3-84.

Wille, H. J". , hans Efterretninger om
adskillige norske Runestene med Teg-

ninger af Indskrifterne, uden Angivelse

af Findingsstederne, m. m., 389-391,

500-503; jfr. Jægerspris, Frederik,

Willemos, Pastor, hans Efterretninger om
dansk Overtro, 381-82.

Willingshauscn i Hessen; det der fundne

mærkelige Hedenolds Gravminde, 156

o, f. Jfr. Grimm, W. (7.

Villoison, oversætter og udgiver Aker-

blads Afhandling om den pirciskc Mar-

morlove og dens Runeindskrift, 281.

Wilse, Provst, hans Efterretninger om
mærkværdig norsk Overtro, 372.

Vindarunir, 240; jfr. Vender,

Vise (Mænd) i det gamle Norden, deres

forskjellige Benævnelser 438, 467-68.

Vindill s. Vendsyssel,

Vinje i Norge; tvende der længe opbe-

varede Træstykker med Runeindskrifter,

hvoraf i det mindste den ene er ind-

skaaren omtrent 1190; 172,334, 503.

Visigothcrs (eller de spanske Vestgothcrs

(saakaldte toletanske) Skrift anseet for

Runernes Ophav, 10.

Wismar^ om et i denne Stads Nærhed

fundet særdeles mærkværdigt Bronce-

beslag til et Boffclhorn med Figurer

og Charaeterer, 244 - 45 ;
jfr. Lisch,

Thomsen,

Vithric, Konge af Mercia, 407.

Wittekind, Vestphalernes og Saxernes An-

forer, flygier forskjellige Gange for

Carl den Store til Danmark eller Norge,

124-25.

Wladimir {Valdemar) Russernes forste Stor-

fyrste, 273, 279.

Voda {Woda), den samme Som VodaUy

Voden eller Odin; 617, 638.
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Wodcn (Saxernes og Angelsaxernes Gud)

var forhen bleven dyrket i Verlama-

cester, hvorom Boger, der indeholdt

Bonner eller Hymner til ham, vidnede,

152. Som de fleste angclsaxiske Fyr-

sters formccntligc Slamfader, 122. Et

muligt Monogram af hans Navn i Bin-

deruner, 473; jfr. IKoda, O&m.

Voigt's Mening om de ældste preussiske

Fane-Indskrifter, 223-227, Jfr. Fane,

Bayer,

Volga, Flod, 253 o. f., 270. See ellers

IteL Dens ovrige forskjellige Benæv

nelser, 270.

Vordingborg Runesten i Sjælland, 443.

Worm {Oluf}-, hans Meninger om Runer-

nes Oprindelse, 8, 320. Hans store

Fortjenester af Nordens Runelileratur,

især ved hans beriimtc Værker: Litc-

ratura runica (eller Danica), iJ/onti-

mmta Danica og Fasti Danici, 11,

183, 337; skildrede af Werlauff, 379.

Hans Beskrivelse over Runamo, efter

Skonvigs Beretninger og Tegning, 31-

32. Han samlede mange, fra Island

erhvervede, mærkelige Underretninger

om Runerne, 159, 178, 180. OmKong

Valdemar den 2dens Runerække, 329-

33. Om de gottorpske Runer, 473.

Han udgav allerforst den angclsaxiske

Runeindskrift i Bewcastle, 624. Hans

heftige Strid med samtidige svenske

Runegrandskere, 329 o. f. Correspon-

dence. Beskrivelse og Tegninger over

Leerager- eller Bjcirketorpatenen, m. m.,

419-36, (s. Åqvilonius, Peterson, Thorn-

sen). Hans Beskrivelse og Tegning

over Runestenen fra Gommor Engen

ved Solvitsborg Slot, 441-49; ved

Hune i Jylland, 438, 467-68 ; ved Lan-

derup, 325, 653; adskillige danske,

flyttede til Trinitatis Kirke i Kjiibcn-

havn, 443-44, Om Runestenen ved

Haverslev eller Haverslund, 473. Om
Indskrifterne paa Tbunii (eller Tuno) i

Norge, 485-915 — Runefjeldet i

Indsoen Framvardeii, 509-12. Om
Riinninge- og Stenaltstenene (som allerede

bortkastedes eller odclagdcs i hans Tid),

549, 553. Om en af ham beskrevet og

afbildet Kalender af Been, med nordiske

og angelsaxiske Runer, 634-35. Om
de af ham fra Biskopper, Provster,

Præster og andre Litcratorer indhen-

tede Efterretninger og Tegninger af

danske og norske Runestene, 439, 449,

455-56; jfr. Werlauff,

Worsaae, J, L. Å., Cand., Undersiigelser

af forskjellige Gravhciie og Stenkamre

i Veiby Sogn, i Sjælland, med Beskri-

velse over de deri fundne Ting, m.m.,

525. Hans Samling af nordiske Old-

sager m. m., 609.

Wreia Klosters Sogn i Ost-Golhland; en

der i en Gravhtii fundet Sten med Rune-

indskrift, 608.

Vulcanins, Bonavcntura, det af ham publi-

cerede Runealphabet, 560.

Wulff, C, Provst, Sognepræst til Hoby,

understiitter del danske Videnskabers

Selskabs Underscigelse over Runamo-

Indskriftcn, 35[; hans Mening om dens

Beskaffenhed, 57.

Wuodcnesberg {Wodanshcrg, Odins Bjerg),

i Hcsscn, 156.

Wiirtzburg, en der værende Codcx med

en kort angclsaxisk Runeindskrift, 625.

Væblmgen og Væblungsnæs i Romsdalen

i Norge, mod der værende Oldtidsmin-

der, m. m., 504, 507.

93
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Vægtlodder
^

forslcjellige ældgamle, med

Charalilcrer, 589-90, 710.

Wdnge Stenen, midt paa Gulland, med

Binderuner af det ældste Slags, 63-64,

649.

Vdlva, Vdlvulciåi^ s. Vala.

X
Xantenses^ Annales^ den i dem indeholdte

Legende om Reginars (Rcgners eller

Ragnar Lodbrog d(;n Yngres) Diids-

maade, vcdborlig benægtet af Depping

og Suhm, 116-17.

Yfivsaungar (Oversange) i magisk Hen-

seende, 83.

Ygor^ s. Igor,

Ymer (Imer) den af dc fiirste Guder om-

bragte, tii Verdenslegemct forvandlede

chaotiskc Urjætte; af hans Blod Van-

det (hvori den nye Himmel spciicde

sig) udtænkte Odin Hu- eller Tankc-

runcrnc 142, 146.

YngUngaial^ ct ældgammelt Kvad og Slægt-

register, lildeels liggende til Grund for

Ynglingasaga, 537.

Yngve Frcyr^ de Svenskes Hersker, siges

at have levet i sin Gravhtii, 529.

York {Eboracum^ Jorvik) hærges afScal-

dingernc, 100-101, og af Ragnar Lod-

brogs Sonner, 120. Gaver til dels

Domkirke af en dansk Magnat, 404-

405 ; see Ulf. En i dets Nærhed fun-

den Guldring med Rune-Indskrift, 588-

589.

Z.

Zcnlter^ bayersk Rigsarchivsekretair, med-

deler ct oldtydsk nekromantisk (eller

magisk) Manuskript, 220.

Zcrnehog^ Slavernes Afgud, hans Navn i

Runeindskrifter, 210, 643-44.

Zibog^ en slavisk Guddom, 639.

Zohicnbcrg {Asciburgius wions), dets Sten-

billeder og Charakterer, 216

Æ.

Æble^ et, sendt af Odin og Frigga til en

ufrugtbar Dronning, skjænker hende en

Son, som, formedelst Barnets usædvan-

lige Storrelse, kostede hende Livet, 73.

Æ&i (Æpi^Opi^ 0. s.v.) o: Galskab, Ra-

seri, CII magisk Bindcrune, 138.

Ægers Hjelm {ægishjalmr) o : den forfær-

dende Hjelm eller Pandebetcgnelse, en

Trolddomscharakter, 161, 202. Kor-

sets (eller Thors Hammers) Tegn be-

nævnes saaledes, 378.

Ægypternes forskjclligc gamle Skriftarlcr,

285. De bleve ansete for fuldkommen

ulæselige lige til vore Dage, 156. Deres

Korsflgurer, m. m., 288-89. Gudsdyr^

kclsesskikke, 341.

Årlsunda Runesten i Sverrig, 325-26.

Ætternisstapi^ Styrlested for frivillige

Selvmordere i Oldtiden, 50i.

o.

ddelæggelse^ modtvillig, af Runestene (og

flere mærkelige Oldtidsminder) i Dan-

mark: 191,205,325, 546-49, 553-54.

Paa Færoerne (i ældre Tider) , 557.

Paa Island, 563. I Norge, 513, I Sver-

rig, 92, 344-45, 448.
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Ofgur (Avfgur)^ den ccldsle nordiske (el-

ler islandske) Benævnelse for bagvendte

Runer, 335; jk. Bagvendt^ Vcnderuncr,

filunda Runesten i Svcrrig, 32().

(irhck i Fycn, en der fundet Runesten

odclægges modtvillig, 547-48. Dens

Indskrift meddeles, 548.

Orcsund (Eyrasund) , denne Benævnelses

Oprindelse, 80.
,

Orcsundstoldens forste Oprindelse bor mue-

lig soges i den hedenske Tid, 80.

Orlicnocrnc^ deres mærkelige Oldtidsmin-

der, 471, 559.

Orsted^ H, C, Oversigt over det Kongl.

Danske Videnskabers Selskabs Forband-

Hnger, fra 31 Mai 1832 til Aarsdagen

1836, 59.

Ose?, Oe, dens Beboeres Træboger som

Runekalendere, 228, 289, 350.

Osibergastcncn i Sodcrnianland, med opad-

gaacnde vertikale Binderuner, 204-205,

261.

OsicT-Lars'kcT K\xkii% Runesten paa Born-

holm, 342.

ijsire-Gardstanga i Skaane, en der be-

findtlig Bautasten, med Runer, kastes i

Moddingcn af en Bonde, 92. (Jfr.

Gard^ Gardstang^ Stang),

Ovrc-Braisherg ^ s. Bratshcrg.
• •

Oxc, af Kobber (paa Eggen nær som er

af hærdet Jern) udvendig betegnet med

Runer, 582-83.

O&i (Ofn)^ s. Æ&i.

P-

^dambrlt , (Tbelemark
, Tellemarken) i

Norge; dens Indbyggere kaldtes for-

dum ^ilir eller ]^ylir; herfra under-

tiden Saxo's Thylenscs og Thyle^ 88-90.

^cnkcstolf et gammelt dansk Ord i en

Runeindskrift, s. TænhcstoL

^i'ngve eller ]^ingvcor^ 635; jfr. Thor^

Te.

^orr (o. s. v.), s. Thor; som Benævnelse

for Runen jfr. ^urs,

^ridviluT (Tredelinger), en ældgammel

kryplographisk Afdelings- og Omskriv-

ningsmaade (i forskjclligc Arter) af de

sædvanlige Runer, forhen brugt saavel

i det gamle Norden, som i Schweitz

og Tydskland, 159, 160, 275-278,

samt rinieligviis ogsaa i Rusland, 275 o. f.

Et jsaaledes 'afdccli 'angelsaxisk Rune-

alpbabel paa en Guldbrakteat, 632-33.

Om særskilte gamle Arter heraf, sec

a) Nordiske: Kvisiruner^ Palmcruncr^

TcUrunei'^ Sl'joldruner^ Gronlandske Ru-

«cr. h) Tydske: llahalruna^ Isnmay

Lagoruna^ Stofruna, Jfr. J-'mr, Ha-

.
gally Tir,

^ularsstoll (Talerstol) , en hedensk Præsts

eller Lærers Sæde, 462.

^w(r. Taler, en Benævnelse for Nordens

hedenske Præster og Skjalde, 131,^143,

116, 413, 457-59, 462-64.

^urs (Thurs, Trold, Uhyre), som ctmy-

thisk Væsen (horende til Frostens eller

Isens Regioner) ; Frostens Thurser,

{Urrmpiirsar)^ 138, 605. Som en ma-

gisk og skadelig Rune — nu blot

som et simpelt Navti paa et Runebog-

stav (der ellers kaldes Jioni og ^orr),

136, 138.

93*
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Enkelte Tillægsbemærkningen

Til Side 408 412 (jfr. 684^ b). Oeniieber{rs Forsojf til Giildliornsind-

sltriflens Læsninjy findes i bans Undcrsojjelse over Guldhornene

(1812 4.) S. 160-62; — han har deri intet Hensyn tag^ct til de

tydshe eller anjjclsaxiske, 0{y neppe nog^et til de nordisl^e Runer;
Hans Læsning: er for det mesle hyffjj-et paa villiaarli{f Forudsætning*

af Rojystavernes Belydning". Herimod fortjener det her at bemærlses

fra hans Shrift (S. 162)9 at Guldhornsrunerne (niiiest efterlignede

af Pauli's paa Dansh og- Tydsk 1734 udgivne fieshrivelse) vare 6
Linier hiiie og 1 Linie fiirc paa Stængerne*

Til Side SUG. Ben fra Færoerne sidslkomne Frodeho-Sten (med Bin-

deruner) har folgende Dimensionert Længde, 22, lirede, 14 og
Tykhelse 10 Tommer.

Til Side S90. Linie 10-17: "Af det ene Lod" o. s. v., bor udgaae.

Læsningsmaaden af Loddets Charahlerer grundede sig hun paa dels

udgivne (h c. paaheraahte) Afbildning i Træsnit; da Manuscriplet

skulde trykkes, hindrede Oiensvaghed Forfatteren fra at cftersee selve

Originalen i Museet 5 det er dog siden skeet, men da skjonnedes til-

strækkelig, at de svage og mere end halvudslettede Charakterer neppe
kunne læses paa den angivne Maade, eller ansees for Runer; Loddet
er derfor ikke afbildet Tab. XIH, Fig. 1; jfr. S. 686.

Til Side 649-^0, Om den her beskrevne Beenslanges Findested har

dens lærde Eier, i et Brev af 13de Juni I8M5 været saa god at

give mig folgende Underretning: "Hct i fråga warande benet er

''funnet på bottnen af en djup torfmosse å Lindholmens Ugor hiir i

"Skåne. Både fmnaren och flera som sett det, mena at det varit

"begagnadt som Giidddrag, elt slags fiskredskap for giiddor i insjoar

"och wid hvilket en fiskkrok er faslad; och at mossen warit oppet

"wattenj således en insjo, då benet kom att ligga på dess hotten,

"derom er intet tvifwcl." Nilsson anseer Finderens Mening for sand-

synlig, og vi vide at man endnu her i Hanmark pleier at hinde

Billedet af en lille hvid eller skinnende Fisk til Angelsnorcn, for at

lokke den graadige Gjedde. I Hedenold ansaaes Gjodder for en

Art af Troldfisk (mod hvilken Buner altsaa burde anvendes); efter

Eddaernc og Volsunga Saga paatog Hvergen Andvare sig dens
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Sfeifcfcelsc, opholdt sig- ved et Vandfald, hvor der var nok af mindre

Fisise til dens Fode 0{f bevo{ftede der tillig'e en stor Skat 5 derfor

efterstriebtes 0{f
fang^edes Gjedden afLohe, som da trænjjlc til Guld,

oj}' borllojv det med Vold, hvilket Andvare g-jenjyjeldte med en ma-

jfisls liraflig" Forbandelse over dels tilkommende Eier; den voldte

de bcromtc Volsunjje- Budlunjje- Gjulsunjje- og* Niflunffcslægters

lanjyvarijyc UlyMse. I Finlændernes fra Hedenold nedstammende
Kjempeviser besyn{jes en Trold-Gjedde (eller en Trold i en Gjeddes

Skikkelse) som lænjyc laac i Tuonelas Elv, og g'jorde megen Skade,

ved at forg-jore (eller forhexe) Folk, indtil den blev fang-et af Guden
eller lleltcn) Ilmarinen. Af disse ojj flere Aarsag-er have muclig:

de hedenske Skandinaver anseet det for Umajyen værdt, at indridse

mag'iske o{f andre kraftig:e Uuncr paa et Slang^ebillede, for derved

at lokke eller forgjiire den klog^e og* g-raadig^e Gjedde, De enkelte

lit g^^jenlag-ne Runer paa Slang^ebiUcdet ere anbrag-te paa samme
Maade, som de, der IcdsagedeBusla's Besværg-elser mod Kong* Rinjy

I Ostg'othland 5 efter gamle Membraner (Rafns Fornaldarsog;ur III,

206). Ved den anforte Gisningr om Bcenslang^ens Bestemmelse maa
det dog^ bemærkes, at man ikke seer Spor til nogen Osken eller an-

den Indretnings, hvorved den sludde gjorcs fast til Fiskesnoren; dogf

hunde maashee en mindre Snor være blevet bundet om Slang-ens Midle

for at hefte den til den storre. Herregaarden (Sateriet) Lindholm
har rimelig'viis allerede været et Hovdingsæde i den hedenske Tid.

Det nævnes som Casiriun (Slot eller Kaslel) 1534; dog: var det da
privat Fiendom, men den 1ste Octbr. 1339 bortslcjodede Johan Of-

fcsiin sit derværende Stentaarn (turrem lapidcani) med alle dertil

horende Skandser ojyFæstningsværher, Volde og^ Grave til Kong- Mag^nus

Smek. Sildijycrc blev dette Slot beriimt ved Kong" Albi'cchts Fæng--

sel. I Ilvidlfclds Tid omtaler han det som "iide oc vuste". Det
han være at Slangeb'lledet oprindelige har tjent som et Amulet eller

Jerteg-nfor en eller anden af Gaardens ældste Besiddere, men at det

senere er blevet fremdraget af sitGjcmme for at anvendes til "Giidd-

drage", ved hvilken Ijeilig^hed det er faldet i Soen, som med Ti-

den forvandledes til en dyb Torvemose. Hvad Indshriften angaaer,

har dens fiirste Afdelinj^^ ing-en Adslallelse af Ordene; den han da

læses paa forskjellig-e Maader, som f. Ex. (naar vi antage Wilhelm
Grimms ovenfor S. 31-2-44 af os nnderstoltede Formodnings om fleer-

sidig^ Betydning" af Charaktcren R for adskiliig-e Vohaler og^ Diph-
ton}>'er og^ tillig-e forudsætte, som ovenanfurt, at A betegner v)\ 1):

E VER ILOM SA(1»I)LOGOM HOT EVÆ (eller EVA)
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efter nyere islandsk Slrivemaade (da hæli er det samme som hot):

æ ver illum samldgum hot (eller hwii) cfa
(o) (P)

,

o: "Stedse afværjjcr en Smule Tvivl onde Forbindelser'' — Lvilhet

vel lunde passe lil ct Jertegn for Medlemmerne af et Gildeslajy^

o. s. V. 2) Anlage vi derimod de tre* sidste Bojyslaver for hæievæ
eller hæicvdy han man gjætte at Byen ilæde^ Heide eller Heidar

(IlæSum) med dens Ve (Vi) eller fredhellijfe Forsamlin(f (Offer-

og' Ting-Gilde) menes lier; i oldnordisk lainde man fuldt saa vel i

denne Betydning nævne Ileida ve som Heiffabæ (Hcdchy) siden

kaldet Slesvig (ligesom Odense fordum Isaldtes haadc Odinsve og
Odinso, m. m,)? i denne Egn brugtes fordum Marcomannerncs Ru-
ner og Staden selv var allerede i Hedenold en af Nordeuropas vig-

tigste Ilandelspladsc; see ovenfor 8.175, 214-159 41S-16; jfr. Be-
gisteret under Ordet Ve og de der paaberaabte Citater. Er denne

Læsning i Hovedsagen riglig, tjente Slangen vel til et Jertegn eller

icssera for et Medlem af en oprindelig liedensl; Gildeforsamling*,

muelig især for den i Hedeby ellqr Slesvig, som siden rimcligviis

i det Ilte Aarhundrede blev opkaldt efter Kong Knud den hel-

lige. Indskriftens anden Afdeling synes derimod at være af magisk

Beskaffenhed^ dette indsees tydelig af visse Runers nysommeldte
Gjentagelse (8, 3 og 2 Gange)

j
jeg henviser ellers derom til det

S. 161-62 Anforte, IndskriHcns sidste Charalsterer tilsammentagne

synes at maatte læses mult alv (efter nyere Shrivemaade mol alf eller

ålfi') o: mod Æf (eller Aljh% Sortalfer, onde Vætter; jfr. ovenfor

S. 593-96. Alle Slangens Buner stemme overeens med de paa

Guldhornet, forsaavidt de fandtes der, med Undtagelse af v (l>) som
her formodentlig har en særegen Figur

J
baade her og' der have vi

antaget i denne Bunes nordiske Betydning,

ra Side (iSG og 682 (b); jfr. 167. Tab. XIH, Fig. 1 forestiller Indskriften

paa en Guldbrakteat, af hvilken 6 Exemplarer erc anbragte paa et He-
denolds Pragtsmykkc, dog saaledes at de kun udgjiire 5 (dobbelte)

Medailloner. Den kan læses 5o/*(Sov Vælte!), og da maatte vel

denne ellers ubekjendte Brakteat betragtes som et Amulet, især da
dens Figurer blandt andet fremstille en liden Person, der bærer
en Green i Haanden, muelig den i det gamle Norden bekjendte

magiske Sovntorn (svefnporn) ellers især baaret af den mythiske

Dverg eller Wi Dain (eller Bedoveren)
J

see min danske Oversæt-

telse af den ældre Edda, II, 223-24, 253-56, IV, 40, 45.



Rettelser*

S. 5. L. 12, Iris læs Isis.

6, - 37, Saxo 1. Saxe

- IG, - 28, Dronnin(;cns 1. Enke- Dron-

ningens

- 25, - ai, over J. af

- 81, - 16, moitumciitn 1. »lOJiinnciift.

- 35, - 20, Pastor I. Provst

55, - 9, eller 1. ellers

86, - 16, oreits 1. orctis

- 168, - 29, mcma 1. ticvia

- — - 38, set 1. saa

- 194, - 5, over ]. sat af

- 200, - 37, Ahrendts I. Arendts

- 217, - 8, de 1. den

- 218, - 17, Steger J. Streger

- 237, - 17, 19 I. (4

- 243, - 28, hci nede 1. betegnede

- 247, - 30-33, Noten »*) er her urigtig

indskudt istcdcnfor til S. 257,

L. 11-12.

- 250, - 19, rVallin 1. ¥Vallman

- 252, - 15, Amorikas I. Arinorica*s

- 261, - 37, Staden 1, Uycn

- 267, - 15, Sfrnht 1. Strahl

- 293, - 23, for li (o. s. v.) I. G
- 323, - 18, Tirslfid I. Tirstcd

S. 337, L. 10, 1. læser ban

- 340, - 19, Sondermandiand hSiidcrman-

land,

- 371, - 1, Ekdald 1. Ekcdnl

- 358, - 11 <P 1.

- 360, - 6, W^IFKfh 1 WfhIkKili
- 377, - 35, 10 J. 1»7.

- 380, - 29-30, 1. lijo inn (oiuO GarOr

- 394, - 23, X 1. X
- 306, - 5, 7 i. 10

- — - 11, 6 og 7 1. 5 og G

- — - 18, 7 1. G

- 402, - 16, Saud|)unht ]. Standpunkt

- 438, - 28, igeniosns I. ingcniosits

- 459, - 15, tvende I. trende

- 471, - 30, stenctokcns 1. stonetokcns

- 567, - 12, efter "enkelte" er udeladt:

Runer crc bagvendte, andre

- 579, - 33, Julius 1. WUhelm.

- 582, - 13, 1. 5xe af Kobber med Eg af

- 607, - 18, Risitngar 1. Rislingar

- 028, - 29, 1. "for ^ det" o. s. v.

- 650, - 7, nederste 1. bageste

" 656, - 3, triplo 1. scxluplo

- 701, - 30, 405, 514-38 K 435-514

- 729, - 19, ^yleir 1, ^ylU\
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